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Propozycja zabaw z dziećmi w domu: 

Poniedziałek 

Aktywność matematyczna i konstrukcyjna 

Wspomaganie całościowego rozwoju dzieci  poprzez wykonanie gry matematycznej. (PPWP 

II 1, 7, 8; III 5; IV.14, 15) 

 „ Wyprawa zajączków”- konstruowanie gry matematycznej; przygotujcie większą 

kartkę i narysujcie na niej pola do gry, pomumerujcie je lub zaznacznie niektóre z 

nich znakami specjalnymi (jajko, gwiazdka, czerwona kropka- dowolna ikonka), 

zaznaczcie wyraźnie start i metę; wymyślcie wspólnie zadania, które mogą spotkać 

bohaterów na drodze oraz ustalcie reguły gry; pokolorujcie planszę; przygotujcie 

dowolne pionki i kostkę do gry,  zagrajcie wspólnie z rodzeństwem, rodzicami, 

pamiętajcie o zasadach fair play! 

 Zagrajcie w dowolną grę planszową lub w kości (rzucanie dwiema lub więcej kostkami 

do gry, dodawanie ilości oczek, zapisywanie wyniku). 

 “Kółko i krzyżyk”- przygotujcie sobie planszę do gry oraz po 5 takich samych 

elementów (np. 5 plastikowych i 5 drewnianych klocków lub  5 muszelek i 5 kamyków 

itp.). 

 “Ciepło- zimno”- zabawy w ukrywanie jajka lub innej zbawki w dowolnym miejscy w 

domu, zadaniem dziecka jest odnalezienie przedmiotu postępując zgodnie z 

poleceniem (ciepło- zimno lub 3 kroku w przód, dwa w lewo, cztery w stronę okna 

itp.) 

 

Wtorek 

Aktywność badawcza 

Wspomaganie  całościowego rozwoju dziecka poprzez organizowanie doświadczeń. (PPWP IV 

19) 

 „Jajko”- doświadczenia  z wykorzystaniem jajek; przygotujcie jaka surowe i 

ugotowane na twardo:  zanurzanie ich w wodzie z octem, z coca- colą (pozostawienie 

ich w roztworach na conajmniej dobę),  wprawianie w ruch  jajek na powierzchni 

płaskiej- sprawdzanie, które z nich jest ugotowane na twardo a które surowe; 

 “Jak daleko poturla się jajko”- wykorzystujemy jajko ugotowane na twardo lub 

piłeczkę (kulkę zgniecioną z gazety), odmierzamy dowolną miarą, jak daleko się 

poturlało (można zrobić równię pochyłą z deski do krojenia i  odmierzać odległość 

dłonią, stopami, łyżką, klockami); 

 “Skaczące jajko” -doświadczenie chemiczne. Najpierw musimy usunąć skorupkę, 

w tym celu zanużamy jajko w occie na 24 godziny,  następnie wycieramy delikatnie i 

dokładnie. Badamy właściwości naszego jajka, możemy próbować bardzo delikatnie i 

ostrożnie  naciskać na jajko,  odbijać nim-  zachowuje się  ono trochę,  jak 
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kauczukowa piłeczka. Błona jajka jest bardzo wytrzymała i lekko przezroczysta. 

Gołym okiem widać “pływające” żółtko. Zachęcamy do  podświetlania  jajka przy 

użyciu latarki, wówczas  wtedy zobaczymy jego zawartość bez naruszania błony. 

 “Co jest w wytłaczance?”- przygotujcie opakowanie po jajkach oraz niewielkie 

zabawki (np. z jajek niespodzianek); wkładajcie po kolei zabawki starając się 

zapamiętać po kolei kolejność wkładania; bawcie się i ćwiczecie swoją pamięć 

układając np. opowieść, której bohaterami będą ukrywane kolejno zabawki (np. jeśli 

wybierzecie figurki zwierząt,  stwórzecie opowiastkę o zwierzątkach bawiących się w 

lesie itp.). 

 

 Środa 

Aktywność matematyczna 

Wspomaganie całościowego rozwoju dziecka w toku zabaw tematycznych związanych z 

robieniem zakupów . (PPWP IV 8, 11, 13, 15) 

 „ Świąteczne zakupy”- przygotujcie gazetki reklamowe ze sklepu spożywczego lub 

kartkę i kredki; zadaniem dziecka będzie przygotowanie obrazkowej listy zakupów 

przedświątecznych; posegregowanie ich wg ustalonej kategorii (segregowanie, 

tworzenie zbiorów), np. produkty do przygotowania ciast, sałatki jarzynowej, 

świątecznych porządków. Jeśli nie macie dostępu do gazetek, można samodzielnie 

narysować  i wyciąć potrzebne produkty. Ustalcie,  ile czego będzie Wam potrzebne 

(policzcie ilość produktów- sztuki, kilogramy); 

 “Kosz na zakupy”- przygotujcie sztywną kartkę i paski papieru w 2 lub 3 kolorach (po 

ok. 1 cm szerokości); wytnijcie kształt koszyczka (półkole bądź trapez), natnijcie na 

nim linie proste w odstępie ok. 1 cm pozostawiając nieprzecięte brzegi ok 1,5 cm (3-4 

linie) tak, by można było przeplatać paski papieru (lub tasiemki); zadaniem dziecka 

jest przepleść paski naprzemienjnie tworząc regularny wzór; 

 “Mazurek”- przygotowanie kruchego ciasta; znajdźcie przepis na przygotowanie 

kruchego ciasta, dokładnie odmierzajcie ilość produktu, która będzie Wam potrzebna, 

ustalcie, jakimi miarami będziecie się posługiwać (np. łyżki, szklanki, odmierzanie 

gramów na wadze kuchennej). 

Czwartek 

Aktywność twórcza 

Wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci poprzez zabawy plastyczne. (PPWP IV 8,19) 

 „Wiosenny obrazek”- przygotujcie kawałek ręcznika papierowego i np. sok z buraka, 

napar z kawy, sok pomarańczowy, wodę zabawrwioną farbami plakatowymi, za 

pomocą np. łyżeczki (lub kroplomierza dodawanego do leków) kropla po kropli 

zabarwiajcie swój arkusz ręcznika tworząc barwne wzorki; gdy już dzieło wyschnie, 

można z niego zrobić motyla, powycinać kółka i układać kwiatki lub inne kompozycje. 
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 “Masa solna” – przygotujcie masę solną (szklanka mąki pszennej, szklanka soli, 

trochę oleju i woda), zagniećcie gładkie ciasto; formujcie z niego dowolne kształty; 

wylepcie ciastem np. wnętrze zakrętki od słoika i  układajcie na nim dowolne 

elementy (np. przyprawy: ziele angielskie, pierprz, kawę, pestki dyni lub guziki, 

niewielkie kuleczki, wałeczki placuszki z masy solnej) tworząc piękną mandalę; 

-rozwałkujcie masę solną w kształt  kwadratu lub koła, przy pomocy nożyka, widelca, 

patyczka odciskajcie wzorki tworząc obrazek; możecie również uformować z ciasta 

kształt jajka (na płasko) i ozodbić różnymi wzorkami  tworząc pisankę- odciskankę. 

 “Baranek”- przygotujcie rolkę po papierze toaletowym lub ręczniku papierowym, farbę 

plakatową lub inną, przy użyciu rolki zastęplujcie kółkami całą powierznię kartki, po 

jej wyschnięciu wytnijcie kształt tułowia baranka, przyklejcie go na nową kartkę, 

dorysujcie głowę, nogi, rogi, dzwoneczek, ogonek  waszemu barankowi. 

Piątek 

Aktywność twórcza 

Wspomaganie całościowego rozwoju dzieci poprzez zabawy parateatralne. (PPWP II 1; 2,4, 

6; IV 6, 9, 11) 

 „Jajko”- teatrzyk sylwet; przygotujcie dwóch bohaterów: kurę i jajko (można je 

narysować i wyciąć z gładkiego papieru, następnie przyczepić do patyczków do 

szaszłyków lub innych); odegrajcie przedstawienie na podstawie treści wiersza J. 

Brzechwy. 

*wieczorem możecie powtórzyć przedstawienie tworząc teatrzyk cieni. 

 “Odgrywanie scenek”- wcielajcie się w rolę “mamy- kury” pouczającej swoje dziecko; 

“krnąbrnego jajka”, które jest nieposłuszne; porozmawiajcie na temat zasad 

kulturalnej rozmowy; 

 “Potrawy z jajek”- stwórzcie swój poradnik kulinarny, w którym umieścicie w formie 

rysunkowej  swoje propozycje na potrawy, które można przygotować z jajek; na 

kolację zaserwujcie samodzielnie przygotowaną np. pastę jajeczną; zaproście dzieci 

do tego, by wcieliły się w rolę blogera kulinarnego, kucharza i  zaprezentowały 

sposób przygotowania potrawy (przedstawiły przepis, udzieliły instruktażu). 
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