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Propozycje zabaw z dziećmi w domu: 

 

Poniedziałek 

Aktywność muzyczna i ruchowa 

Wspomaganie całościowego rozwoju dzieci  poprzez zabawy muzyczno- ruchowe (PPWP I 9; 

IV.7) 

 „W Śpiewowicach”- wspólne śpiewanie tekstu  wiersza  “O Panu Tralaińskim” J. 

Tuwima na dowolną melodię akompaniując sobie wybranym instrumentem 

(grzechotka zrobiona z plastikowej butelki i dowolnego sypkiego materiału; 

zaczepionymi na pokrywce od słoika gumkami recepturkami, uderzanie drewnianą 

łyżką w dno garnka, miski itp.) lub stukając klockami o np. blat stolika, o podłogę; 

 Wspólne śpiewanie piosenki “Panie Janie” na różne sposoby- głośno, cicho, głosem 

wysokim/ niskim; na dwa głosy z rodzicem, rodzeństwem; 

 “Dyrygent”- dziecko lub rodzic, trzymając batutę (np. kijek, patyczek do szaszłyków) 

wydaje polecenia, na które się umówicie, np. podskakiwanie obunóż, przysiad, obrót 

wokół własnej osi, przeskakiwanie z nogi na nogę itp.  

 

 Wtorek 

Aktywność matematyczna 

Wspomaganie  całościowego rozwoju dziecka poprzez zabawy w liczenie z wykorzystaniem 

dowolnego materiału. (PPWP IV 15) 

 „Muchomory”- rysujemy na kartce kształt muchomora lub układamy go ze sznurówki; 

rodzic stuka np. klockiem o blat stolika dowolną ilość razy (zadaniem dziecka jest 

policzyć usłuszaną ilość dźwięków, zatem dobrze by było, by dziecko tylko słyszało a 

nie widziało, jak rodzic uderza), zadaniem dziecka jest ułożyć na kapeluszu taką ilość 

elemnentów (będą do kropki muchomora), jaką usłyszało. Następnie zamiana ról- 

rodzic układa, dziecko stuka; 

-można narysować lub ułożyć ze sznurówek kilka kształtów, układać elementy/kropki, 

a następnie porównymwać, gdzie jest więcej a gdzie mniej kropek; 

 “Liczydła”- skonstruowanie z dzieckim liczydeł z wykorzystaniem dowolnego 

materiału, np. sznurka/ sznurówki i nakrętek plastikowych po butelkach, koralików z 

niepotrzebnych już  korali, guzików. Zabawy w liczenie z wykorzystaniem 

przygotowanych liczydeł (liczenie wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy, np. 

doniczek z kwiatkami, lalek, autek, krzeseł, okien itd.). 
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Środa 

Aktywność przyrodnicza 

Wspomaganie całościowego rozwoju dziecka w toku zabaw  z symbolami pór roku/ 

pogodowymi (PPWP IV 8,9,12, 18) 

 “Pory roku”- przygotujcie 16 takiej samej wielkości karteczek w dowolnym kształcie, 

np. kwadratowych lub okrągłych, zadaniem dziecka jest pokolorować je: po 4 w 

każdym kolorze kojarzącym się dziecku z daną  porą roku (np. wiosna- zielony, lato- 

żółty, jesień- czerwony, zima- niebieski). Rozłóżcie kartoniki białą stroną do gory i 

zagrajcie w memory. 

 “Wiosenna pogoda”- zaproponujcie dzieciom przygotowanie emblematów dotyczących 

pogody: chmurki, słonko, deszcz, śnieg (po 5-6 elementów każdego rodzaju). 

Następnie zadaniem dziecka będzie ułożenie ich w rytmie (co najmniej 4 powtórzenia 

układu: chmurka, słonko, deszcz, śnieg).  

Wyjaśnijcie wspólnie przysłowie „W marcu, jak w garncu”, “Kwiecień plecień, bo 

przeplata, trochę zimy, trochę lata” 

- Na podstawie ułożonego rytmu przeprowadźcie następującą zabawę 

(przekładanie z jednej reprezentacji na inną): 

Chmurka- klaskanie 

Słonko- tupanie 

Deszcz- klepanie dłońmi w kolana 

Śnieg- podskok obunóż 

 Należy wykonać co najmniej 4 powtórzenia w podanym układzie 

 Można kontynuować zabawę zmieniając kolejność w ułożeniu symboli 

 Rodzicu, zadbaj, by  dziecko ubrało się stosownie do pogody i zaproponuj, by wyszło 

na balkon/ do   przydomowego ogródka (z zachowaniem  zalecanych zasad 

bezpieczeństwa), zaobserwowało zjawiska atmosferyczne i opowiedziało o swoich 

spostrzeżeniach.  

 

Czwartek 

Wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci poprzez zabawy teatralne i  przyrodnicze. (PPWP  IV 

1,2, 8,18) 

 „Na straganie”- przygotujcie wspólnie przedstawienie do wiersza J. Brzechwy, 

zgromadźcie rekwizyty, które będa potrzebne (np. klocki lub inne elementy, które 

zastąpią warzywa pojawiające się w wierszu lub jeśli macie- przygotujcie warzywa), 

animując przydmioty przedstwicie wiesz; 

 “Co, gdzie rośnie?”- wykorzystując powyższe przedmioty podzielcie je na te, które 

rosną pod ziemią i nad ziemią; ustalcie, która z części tych roślin jest jadalna, a która 

nie; 
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 “Domowy ogródek”- przygotujcie własną uprawę np. szczypiorku (w ziemi i/lub w 

wodzie). Zasadźcie w doniczce ziemniaka, buraka, pietruszkę, fasolę- codziennie 

pielęgnujcie swoje uprawy i czekajcie na to “Co z tego wyrośnie”. 

Piątek 

Wspomaganie całościowego rozwoju dzieci poprzez zabawy ruchowe (PPWP I 4,5,8) 

 „ Kotki”- przygotujcie wspólnie tor przeszkód; dzieci zamienione w kotki, które 

poruszając się na różne sposoby będą go pokonywać, np. przeskakiwanie elementów, 

przechodzenie slalomem na czworaka, przechodzenie pod i nad przeszkodą (np. kij 

od szczotki położny na oparciu krzasła, rozpostarty na nogach krzeseł szlik lub 

chusta; turlanie piłki do celu itp.; 

 “Wełenka”- wytnijcie ze sztywnego papieru kształt kota, zadaniem dziecka będzie 

okręcenie sylwety sznurkiem, wółczką, grubszą nicią. Wymyślcie imię dla swojego 

kotka. 
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