
Piątek,27.03.2020r. 

PROPOZYCJE ZABAW/ĆWICZEŃ 

Zaczynamy zabawę od piosenki Umyć ręce ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=LyrMNWZc6l4    

  

1. "Uciekające promyki" ćwiczenie oddechowe: 

- dziecko trzyma przed sobą wycięte z (żółtego) papieru paski i dmucha na nie    

z różnym natężeniem. Wykonuje wdech nosem, wydech ustami. 

2. "Zabawy w słoneczny dzień"- ćwiczenia ruchowe: 

- "rower"- dziecko biega (ostrożnie) po pokoju wysoko unosząc kolana, ręce 

dziecka naśladują trzymanie kierownicy roweru, 

- "umiem trzymać równowagę" - dziecko stoi na jednej nodze, drugą wolną 

nogą zatacza w powietrzu koła, 

- "słońce świeci- deszcz pada" - na hasło rodzica "słońce świeci"- dziecko 

swobodnie porusza się po pokoju. Na hasło "deszcz pada" - dziecko stoi 

nieruchomo trzymając ręce nad głową, 

- "Podskoki"- dziecko wykonuje kilka podskoków obunóż w przód, do tyłu 

oraz jednonóż na prawej i lewej nodze, 

- "marsz"- dziecko maszeruje po obwodzie koła na palcach, na piętach, na 

całych stopach. 

Nagranie dowolnej piosenki  oczywiście możemy wykorzystać dowolne 

przedmioty, np. zamiast na bębenku wystukiwać rytm na garnku. 

- Zabawa  Małe chmury i duże chmury. 

Gdy rodzic  wystukuje rytm (szybki)  –  chmury szybko wędrują po niebie, 

dzieci biegają swobodnie . Gdy usłyszą mocne wystukiwane na garnku – duże 

chmury płyną leniwie po niebie, dzieci poruszają się ciężko, pomału. 

https://www.youtube.com/watch?v=LyrMNWZc6l4


- Zabawa ruchowa z elementem skoku – Zajączki skaczą. 

Dzieci opierają całe dłonie na podłodze; podciągając nogi do rąk, naśladują 

skoki zajęcze. 

- Ćwiczenia ramion – Chwianie się gałęzi drzew podczas wiatru. 

Dzieci w siadzie skrzyżnym, wznoszą proste ramiona w bok i opuszczają je       

w dół, poruszając dłońmi i palcami. 

- Ćwiczenia równowagi – Chodzimy między kałużami. 

Dzieci maszerują na palcach między ułożonymi na dywanie lub podłodze 

gazetami, które są  kałużami - wysoko unosząc kolana. 

3. Swobodna rozmowa na temat "do czego potrzebne jest słońce?" a 

szczególnie teraz wiosną ☺ "Jakie jest słońce"- zabaw słowna: 

- dziecko podaje słowa określąjace słońce - gorące, rozżarzone, jasne, dalekie, 

ciepłe, miłe, dobre, groźne, pomocne, świecące. 

4. "Lubię słońce, ponieważ ..." : 

- dziecko kończy rozpoczęte przez rodzica zdanie. 

5. "Słońce i deszcz"- słuchanie wiersza: 

Słoneczko świeci, świeci, świeci, 

na pola, lasy i dzieci, 

które biegają i skaczą 

i deszczu dziś nie zobaczą. 

Deszcz pada, pada, pada, 

na kwiaty w moim ogrodzie, 

 podlewa trawy ziolone,  

bo zieleń jest teraz w modzie. 

 



-Zadanie pytań do wierszyka ☺ 

- co czujesz, gdy świeci słońce? 

- co czujesz, gdy pada deszcz? 

- Jak możemy określić pierwszą i drugą zwrotkę? (wesoła-smutna) 

5.Praca plastyczna dla dziecka inspirowana rozmową - dowolną techniką 

wykonaj słońce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Po wykonaniu pracy plastycznej zapraszam Was do muzycznej zabawy 

pt. Pada deszczyk.. Potrzebne nam będą: parasolka i 2 pałeczki perkusyjne 

(paluszki, kredki, łyżeczki…) dla osoby. Przebieg zabawy dostępny na: 

https://www.youtube.com/watch?v=c7cBQKGDFXw    

Kolejna zabawa ☺ 

Dźwiękowe zagadki to moja kolejna propozycja. Do zabawy będą nam 

potrzebne przedmioty codziennego użytku np. mały garnek, szklanka, 2 

https://www.youtube.com/watch?v=c7cBQKGDFXw


łyżeczki, pokrywki…teraz delikatnie uderzając po kolei w przygotowane 

przedmioty posłuchajcie jakie wydają dźwięki. Następnie dziecku zawiązujemy 

oczy szalikiem, a rodzic uderza w któryś z przedmiotów i pyta dziecko, który 

przedmiot „zagrał”. 

7. Zabawa relaksacyjna: 

- Dziecko leży na dywanie i słucha muzyki relaksacyjnej. Wyobraża sobie, że 

leży na plaży, a gorące promienie słońca lekko go ogrzewają. Kiedy muzyka 

ucichnie, dziecko wstaje i rysuje to, co widziało w swojej wyobraźni. 

Poproś Rodziców może obejrzycie razem ☺ 

 https://www.danonki.pl/znajdz-zajecie/Zawiaz-sznurowadla-i-juz-sie-o-nie-

nie-potykaj -  

Poniżej zamieszczam link z ćwiczeniami, kolorowankami do wydruku, 

ćwiczeniami grafomotorycznymi i z innymi ciekawymi pomysłami na 

wykorzystanie wspólnego czasu. Polecam "Moje dzieci kreatywne" 

zarówno dla dzieci starszych jak i tych młodszych.  

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/ - Tu  można pobrać to co nas 

zaciekawi ☺ 
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