
DRODZY RODZICE, DROGIE DZIECI 

Przedstawiamy kolejne propozycje ćwiczeń, zabaw dla dzieci. 

 Będzie nam  miło, jeśli  z nich skorzystacie i podzielicie się z nami osiągnięciami i wytworami 

prac dzieci poprzez dodanie zdjęć na indywidualne maile wychowawców.      

                                                                                                                                                    

                                                                              Dziękujemy! 

OBSZAR PROPOZYCJE ZABAW, ĆWICZEŃ 

 
SFERA 

EMOCJONALNO 

-  

SPOŁECZNA 

 

KOCHANE DZIECI DZIŚ WASZE ŚWIĘTO ŻYCZYMY WAM 

WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o  

 

W tym dniu nie zapomnijcie również o swoich kolegach i koleżankach. Jeśli będzie 

możliwość spotkajcie się z nimi, zadzwońcie i powiedzcie coś miłego :) 

 

1. Jak Dzień Dziecka, to domowe lody malinowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki 

 maliny mrożone – 1 opakowanie – 450 g; 

 jogurt naturalny – 1 opakowanie – 180 g; 

 cukier – 1/4 szklanki – 50 g. 

Sposób przygotowania 

1. Mrożone maliny delikatnie rozpuść w kąpieli wodnej. 

2. Do rozpuszczonych malin dodaj cukier i gotuj na wolnym ogniu, co jakiś czas 

mieszając, aż do całkowitego rozpuszczenia się cukru. 

3. Do dużej miski przelej jogurt i maliny z cukrem. Całość zblenduj mikserem do 

momentu, aż uzyskasz gładką masę. 

4. Zawartość miski odstaw na chwilę do ostygnięcia. Następnie przelej powstałą 

masę do foremek i wstaw je do zamrażalnika. 

Czas przygotowania: 20 minut + czas mrożenia. 

Liczba porcji: 5 – 6 porcji. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o


2. Zabawa ze szczoteczką do zębów – zabawa zapachowa 

 

Potrzebne przedmioty: 

 szczoteczka do zębów,  

 pasta do zębów,  

 blacha do ciast, 

 woda 

Przebieg zabawy: 

Dziecko wyciska trochę pasty na blachę i miesza ją z odrobiną wody za pomocą 

szczoteczki. Zadaniem dziecka jest wyszorowanie blachy pastą do zębów. 

Dziecko może też czyścić pastą wybrane plastikowe zabawki (np. myć im zęby lub 

zrobić myjnie samochodzikom). 

Jeśli dziecko odczuwa silną potrzebę wąchania różnych zapachów, użyjcie różnych 

rodzajów past, np. o smaku miętowym, gumy do żucia i owocowym. Niech dziecko 

wącha pastę podczas zabawy (uważamy, żeby nie podsuwało jej zbyt blisko nosa). 

 

3. CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA 

   WAŁKOWANIE I ROBIENIE CIASTA 

- rozładowanie napięcia, koncentracja, uwaga, współpraca, wzmacnianie więzi, 

poczucie sprawstwa 

 

 NAKRYWANIE DO STOŁU I MYCIE NACZYŃ 

- planowanie, koordynacja wzrokowo-ruchowa, współpraca, samodzielność, 

mała i duża motoryka, nauka savoir-vivre 

 

    ROZWIESZANIE PRANIA 

- mała motoryka, siła palców, rozwój chwytu, precyzja ruchów, koordynacja 

wzrokowo-ruchowa, przekraczanie linii środkowej ciała, poczucie sprawstwa                 

i samodzielności 

 

 

 



    WSPÓLNE GOTOWANIE 

- współdziałanie, rozwijanie zmysłu węchu, smaku i dotyku, mała motoryka, 

wiedza o gotowaniu i odżywianiu, koncentracja uwagi, relacja 

   DBANIE O ROŚLINY 

- cierpliwość, systematyczność, odpowiedzialność, mała motoryka, dotyk, 

szacunek i troska o istoty żywe, sumienność, obserwacja 

   DBANIE O ZWIERZĘTA 

- odpowiedzialność, empatia, rozładowanie napięcia, wiedza o zwierzętach, 

higiena, delikatność, szacunek i troska o istoty żywe, dotyk, rozwój zabawy 

4. Śpiewające brzdące „ Jesteśmy dziećmi” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ  

 

1. Czy jesteś z Afryki, 

Czy też z Ameryki, 

Nie jest ważne gdzie mieszkamy, 

Bo jesteśmy tacy sami. 

 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 

 

2. Czy mówisz po polsku, 

Czy też po japońsku, 

Wszyscy dobrze rozumiemy, 

Czego tak naprawdę chcemy. 

 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 

 

Pamiętajcie „ Każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy tacy sami” 

https://www.youtube.com/watch?v=UP9P0uB2Llw  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.youtube.com/watch?v=UP9P0uB2Llw


 

SFERA 

POZNAWCZA  

1. Osłuchanie z piosenką - nauka refrenu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4    

 

Słowa piosenki: 
1. Mam prawo żyć  

Mam prawo być sobą  

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.  

Mam prawo kochać i kochanym być  

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić. 

Mogę się śmiać 

Może się dziać pięknie 

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie. 

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych 

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych. 

 

Dziecka prawa poważna sprawa  

Dziecka prawa to nie zabawa  

 

2. Mam prawo śnić 

Mam prawo być inny 

Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny. 

Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę 

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle. 

Dziecka prawa poważna sprawa  

Dziecka prawa to nie zabawa  

 

2. Wiersz „ Mam prawo”  

Mam prawo być radosny i smutny czasem też. 

Mogę lubić kolor biały, czerwony albo beż. 

Mogę czasem złościć się, a nawet głośno płakać. 

Mogę jeździć na rowerze i na skakance skakać. 

Mogę lubić kopać piłkę, codziennie mecz rozgrywać. 

Albo woleć spacerować - wcale nie muszę wygrywać. 

Mogę lubić sok z marchewki, jabłkowy lub porzeczkowy. 

I mogę mieć bardzo różny kolor włosów swojej głowy. 

Mogę także mieć wiele piegów lub uszy odstające. 

Mogę nosić okulary i aparaty zęby korygujące. 

Ale mam przede wszystkim prawo być kochanym. 

I oczywiście przez wszystkich być szanowanym. 

Nikt nie może mnie także do niczego zmuszać. 

Ani bić, szturchać, popychać i tarmosić po uszach. 

Nie mogę się godzić także na żadne wyzwisko, 

bo ja przecież mam swoje imię i nazwisko!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


3. Zabawa symetryczna 

Do zabawy wystarczy kartka przedzielona na pół oraz różne przedmioty, które macie 

w domu w parach (po 2 szt np. łyżeczki, klocki, autka itp.) Zabawa polega na 

układaniu przedmiotów wzdłuż osi symetrii lub inaczej w odbiciu lustrzanym.                  

Warto dziecku przy okazji takiej zabawy pokazać jak ułożone przedmioty wyglądają           

w lustrzanym odbiciu. Dla młodszych dzieci układamy początkowo po 3-4 przedmioty                     

i odtwarzamy ten sam wzór z drugiej strony. Starszym dzieciom stopniowo zwiększmy 

liczbę przedmiotów, lub wykorzystujemy do zabawy kolorowe figury geometryczne. 

 
 

4. Klamerkowe zabawy matematyczne 

Do zabawy potrzebujemy: 

- klamerek w różnych kolorach; 

-kartka białego papieru; 

-kartki z bloku technicznego lub tekturki; 

-flamastry; 

-nożyczki; 

-opcjonalnie- patyczek drewniany- taki jak do lodów lub szpatułka drewniana- można 

zastąpić paskiem tekturki. 

Filmik instruktażowy do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=zNMMjcI4HSs&t=45s 

5. „Nogi stonogi” – matematyczna zabawa dydaktyczna 

Potrzebne będą sześcienne klocki (kilkanaście sztuk) i paski papieru lub patyczki 

(około 20 sztuk ). Dziecko układa z klocków dżdżownice, a następnie po obu stronach 

dżdżownicy paski papieru (nogi), ale tak, by po jednej i drugiej stronie było tyle samo 

nóg. Następnie liczą, ile nóg jest po jednej stronie, ile po drugiej i ile jest wszystkich 

nóg. 

 

6. Zabawa „ Skojarzenia” – rozwija mowę, myślenie, ożywia i pobudza uwagę 

Uczestnicy zabawy (rodzina) tworzą „koło”. Zaczyna najstarsza osoba – mówi jakieś 

słowo, np. „noc”. Następna osoba mówi wyraz, który jej się  kojarzy z tym wyrazem  

np. „księżyc”; kolejna osoba słowo, które kojarzy jej się z ostatnio usłyszanym, np. 

„kosmos”, itd. 

Dodatkowo można ustalić limit czasu, dla tej osoby, która przekroczyła czas do 

namysłu można wprowadzić fanty (które będzie trzeba „wykupić” po zakończonej 

zabawie). 

https://www.youtube.com/watch?v=zNMMjcI4HSs&t=45s


 

SFERA 

RUCHOWA 

- MOTORYKA 

DUŻA, 

MOTORYKA 

MAŁA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ćwiczenia gimnastyczne 

 Dziecko swobodnie biega po dywanie. Na hasło Rodzica: np. ściany, krzesła, musi 

szybko dobiec do wymienionego przedmiot; 

 „Skoczny wyścig” – Na sygnał R. dziecko zaczyna skakać do wyznaczonego 

miejsca na prawej lub lewej nodze, z drugą nogą ugiętą w kolanie. 

 Hop przez strumień! – zabawa skoczna. Dziecko maszeruje za Rodzicem.             

W miejscu, gdzie na dywanie czekają rozłożone krążki-kamienie, dziecko ma za 

zadanie „przedostać się przez strumień”, skacząc obunóż z krążka na krążek                       

( krążek możemy zastąpić dowolnym materiałem); 

 „Uciekające żabki” – dziecko na sygnał Rodzica skacze do wyznaczonego 

miejsca, naśladując skoki żab; 

 „Wyścigi żołnierzy” – dziecko kładzie się na dywanie ( Rodzic ustala linię startu, 

mety). Na sygnał czołga się do wyznaczonego miejsca, wstaje i wraca na linię 

startu; 

 „Figurki, zmieniajcie się” – Dziecko biega swobodnie w rytmie dowolnej 

melodii. Podczas przerwy w muzyce Rodzic - czarodziej podnosi do góry różdżkę 

i wypowiada zaklęcie: Figurki, zmieniajcie się! Dziecko musi się zatrzymać                       

w wymyślonej pozie. 

2. Zabawka Fruczka 

Robi się ją z dużego ciężkiego guzika, choćby od zimowego płaszcza. Przez dwie 

dziurki guzika przewleka się sznureczek – najlepiej grubszy niż zwykła nić ze szpulki, 

np. dratwę – a jego końce się łączy. Sznurek chwyta się za końce i wprawia w ruch 

wirowy do przodu. Guzik znajdujący się w środku sznurka bardzo w tym pomaga – 

działa jak ciężarek. Gdy już uda się rozkręcić sznurek, stopniowo oddala się od siebie 

obie ręce, naprężając sznurek, a potem przybliża – i tak na przemian, ciesząc się                                   

z warkotu urządzenia i własnej zręczności.  

 

 
 

3. Zabawa paluszkowa „ Zabawy w chowanego” (Katarzyna Tomiak-Zaremba) 

 

 Pięcioro dzieci bawiło się w chowanego.  

(poruszanie wyprostowanymi pięcioma palcami jednej dłoni) 

 Gdy się jedno schowało, to ile zostało?  

(przytrzymanie drugą dłonią kciuka i jego zgięcie) 

 Czworo dzieci bawiło się w chowanego.  

(poruszanie wyprostowanymi czterema palcami ) 

Gdy się kolejne schowało, to ile zostało? 

( przytrzymanie drugą dłonią palca wskazującego i jego zgięcie ) 

Troje dzieci bawiło się w chowanego.  

(poruszanie wyprostowanymi trzema palcami ) 

Gdy się kolejne schowało, to ile zostało? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Moje prawa (D. Góra) – zabawa paluszkowa 

 

Moje prawa – ważna sprawa! 

 (wskazujemy na siebie, wystawiamy palec i ruszamy nim w geście zakazu)                                                                                                                                                  

Ja się bawić prawo mam. (kręcimy „młynek” dłońmi)                                                                                 

Mam też prawo do rodziny, (wyciągamy dłonie do przodu i zataczamy okrąg, 

wskazując wszystkich dookoła)                                                                                                                                                   

żebym nigdy nie był sam! (wyciągamy do góry jeden palec)                                                                                   

Mogę uczyć się i pytać, (z dłoni tworzymy „książkę”)                                                                                     

bo nie wszystko jeszcze wiem. (drapiemy się jednym palcem w skroń)  

I bezpieczny powinienem być, (tworzymy „daszek” nad głową)  

by rosnąć dzień za dniem. (ustawiamy dłoń na wysokości kolana i prostujemy się, 

unosząc ją nad głowę)                                                                                                                                                                  

Nikt nie może mnie poniżać, (wystawiamy palec i ruszamy nim w geście zakazu)                   

krzywdzić też nie może mnie. (przedramiona łączymy pionowo przed twarzą, głowę 

chowamy (gest obronny „żółwik”)                                                                                                                                    

Dzieci wszystkich krajów świata (palcem wskazującym w rytm tekstu pokazujemy 

różne osoby wokół siebie)                                                                                                                                            

pamiętajcie prawa swe! (mamy dłonie z przodu skierowane wnętrzem do góry, 

wysunięte w geście podawania). 

 

Propozycja pracy plastycznej: 

potrzebne: rolki z papieru, sznurek, zakrętki, farby, kredki, mazaki 

 

Technika odbijania bibułą 

 

Co potrzeba: 

-kolorowa bibuła marszczona; 

-kartka papieru technicznego; 

-pędzel; 

-nożyczki; 

-pojemnik z wodą. 



Wykonanie: 

Z bibuły wycinamy elementy obrazka (słońce i promyki, chmurki, płatki środki, łodygi 

i listki kwiatu). Układamy wycięte elementy na kartce, aby utworzyły obrazek. 

Moczymy pędzel w wodzie i za jego pomocą namaczamy każdy element obrazka 

uważając, żeby się nie przesunął. Namaczanie zaczynamy od jasnych kolorów,                                  

a kończymy na ciemnych. Unikniemy w ten sposób przypadkowego zabrudzenia 

kolorów. Kiedy już wszystkie elementy są namoczone, możemy delikatnie ściągać 

bibułę z kartki i zostawić kartkę do wyschnięcia. 

Tutaj filmik instruktażowy: https://youtu.be/lLdg_OSnowc 

 

 

 

DLA CHĘTNYCH: 

PLANSZE EDUKACYJNE „MOJE PRAWA”  https://bit.ly/2ZRTyBC 

 

DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA, ZADANIA, ĆWICZENIA, NAGRODY- 

MEDAL/DYPLOM: https://bit.ly/2ZP0obe 

 

*(WYSTARCZY KLIKNĄĆ W LINK I POBRAĆ) 

 

 

 

 

Grono Pedagogiczne 

 Przedszkola nr 2 Integracyjnego 

https://youtu.be/lLdg_OSnowc
https://bit.ly/2ZRTyBC
https://bit.ly/2ZP0obe

