
 

 

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, kochane Dzieci! 

Czas przymusowego pobytu w domu jest trudny dla nas wszystkich.        

W związku z tym będę przygotowywać pomysły na wspólne zabawy, aby 

pomóc Państwu i dzieciom w jego przeżyciu. Propozycje zabaw na 

poszczególne dni można pobrać na stronie szkoły. Proszę potraktować je jako 

inspirację, wykorzystać w całości, podejść do nich kreatywnie i poszerzyć         

o własne pomysły. 

Będę się starać, by zabawy nie wymagały materiałów, po które trzeba by 

niepotrzebnie wychodzić z domu, gdyby się jednak okazało, że czegoś Wam 

brakuje, by zrealizować któryś z pomysłów, zastąpcie brakujący element tym, 

czym dysponujecie. Nic się nie stanie, jeśli nie skorzystacie z którejś                  

z propozycji - jeśli będziecie mieć czas i ochotę, wróćcie do niej innego dnia. 

Bawcie się dobrze! 

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe 

usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy 

codziennych czynnościach   w domu np. podczas przygotowywania posiłków, 

sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności 

związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, 

z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu 

na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał 

słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. 

Korzystaj    z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry 

planszowe czy zabawy      i gry zręcznościowe.  

Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim.          

Pytaj o wszystko  i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W 

sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie i nauczycielu 



spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków 

do wszechstronnego rozwoju. 

Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie 

swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i 

swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele 

prostych ćwiczeń gimnastycznych.  

Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy, uważajcie na siebie i bądźcie zdrowi! 

Kochane Krasnoludki  mam nadzieję, że niedługo się spotkamy, uważajcie na 

siebie i bądźcie zdrowi pozdrawiam  Was serdecznie ☺  

Wasza Pani Iwona :) 

 

1.Wprowadzenie:  

Propozycje zabaw mają być inspiracją do tego, by pomóc zmierzyć się dzieciom 

z sytuacją, w której wszyscy się znaleźliśmy, a także pomóc im w wyrażeniu 

emocji, które jej towarzyszą. Więcej o tym, jak wspierać dziecko, można 

znaleźć tutaj:  

https://swierszczyk.pl/polecane-artykuly/zlosc-smutek-strach/koronawirus-

a-dzieci-porozmawiajmy-o-strachu  

  

2.Wiosenny kącik  

 

Zajrzyjmy do wiosennego kącika, przejrzyjmy jeszcze raz zgromadzone tam 

książeczki i ilustracje, porozmawiajmy o nich, poczytajmy.  

 

3. Gimnastyka buzi i języka  

 

Będzie potrzebne: małe lusterko  



Dajemy dziecku lusterko, demonstrujemy ćwiczenia, powtarzając je kilkakrotnie 

i pilnując dokładnego ich wykonania przez dziecko.  

Wąchanie kwiatków – dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszcza ustami, 

naśladując wąchanie kwiatków.  

Podlewamy kwiatki – pompujemy wodę do konewki, dziecko unosi język do 

góry, w stronę nosa, opuszczają go w stronę brody, a następnie obie wargi 

wysuwają do przodu.  

Bocian – dziecko wysuwa wargi mocno do przodu, naśladuje dziób bociana, 

następnie otwiera szeroko wargi i je zamykają.  

Żaba – żaba schowała się przed bocianem pod liściem i uśmiecha się szeroko – 

dziecko szeroko rozciąga wargi, potem uśmiecha się i ściąga wargi.  

Kukułka – dziecko ściąga wargi do przodu i naśladuje kukułkę – mówi: ku, ku, 

ku, ku.  

Wiosenne porządki – przy szeroko otwartej jamie ustnej język wymiata 

wszelkie zakamarki: wędruje za górne i za dolne zęby.  

 

4.Kolorowa gimnastyka  

 

Będą potrzebne: klocki w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym, 

pomarańczowym, fioletowym, woreczek lub chustka  

Umawiamy się z dzieckiem, że każdy kolor będzie oznaczał inne ćwiczenie 

(przy okazji powtarzamy nazwy kolorów), np. czerwony – bieg w miejscu, 

pomarańczowy – przysiad, żółty – skłon z pozycji stojącej, niebieski – 

pajacyk, fioletowy – skłon z siadu prostego, zielony – podniesienie nóg do góry 

z leżenia na plecach. Chowamy klocki do woreczka lub pod chustkę i prosimy 

dziecko, by wylosowało jeden, następnie wykonujemy ćwiczenie odpowiadające 

danemu kolorowi. Wykorzystany klocek wkładamy z powrotem do woreczka 

(pod chustkę) i losujemy kolejny. Każde ćwiczenie powinno zostać powtórzone 

co najmniej dwa razy.  

 



5.Co to jest koronawirus?  

 

Będzie potrzebna: książeczka, którą można bezpłatnie pobrać pod adresem  

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-

3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_1325b26f2d954d108cbc769afedcadd

3.pdf  

Jeśli jest taka możliwość, książeczkę można wydrukować tak, aby dziecko 

mogło po niej rysować.  



Przeczytajmy z dzieckiem książeczkę i poprośmy, by odpowiedziało na zadane 

w niej pytania – czy słyszało o koronawirusie i jak się czuje, kiedy o nim słyszy. 

Zaproponujmy, by spróbowało narysować, jak się czuje i porozmawiajmy z nim 

o tym.  

 

6. Czy można zobaczyć wirusa?  

 

Będą potrzebne: papierowy ręcznik, marker, flamastry, talerz, woda  

Proponujemy przeprowadzenie eksperymentu, który pozwoli dzieciom 

zrozumieć, że fakt, że czegoś nie widzimy, nie oznacza, że to nie istnieje. 

Wytłumaczmy, że wirusy są tak małe, że ich nie widać i zaprośmy dziecko do 

zabawy, która pomoże mu o tym pamiętać. Zamiast długiego opisu – link do 

krótkiego filmu, który wyjaśnia, jak przeprowadzić eksperyment 

https://www.facebook.com/watch/?v=208779533665164  

 

7. Co możemy zrobić, żeby się chronić?  

Będą potrzebne: głęboki talerz, woda, mielony pieprz, płyn do mycia naczyń 

lub mydło w płynie  

Proponujemy  doświadczenie☺ 

Do głębokiego talerza nalewamy wody i posypujemy jej powierzchnię 

mielonym pieprzem. Prosimy, by dziecko dotknęło czubkiem palca powierzchni 

wody – czy coś się stało? – nie. Następnie na czubek palca nakładamy odrobinę 

mydła w płynie lub płynu do mycia naczyń. Co się stanie, gdy teraz dziecko 

dotknie palcem powierzchni wody?  

Wyjaśnienie: Pieprz uciekł na brzegi naczynia, ponieważ zmniejszyło się 

napięcie powierzchniowe wody. Podobnie dzieje się z brudem, bakteriami i 

wirusami na naszych rękach, gdy używamy mydła.  

 

 

 



8.Poczytaj mi…  

 

Warto sięgnąć także po inne bajki i opowiadania, które pozwolą dzieciom 

oswoić trudny temat, np.  

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/03/o-wirusie-ktory-nosi-korone-

opowiadanie.html  

https://pliki.greg.pl/Wirusowy_Alarm.php?z=mailing&u=0263597DE769DCA7

2B3C6B4A4FDC6137  

https://www.facebook.com/protarnowskiegory/posts/2652698144961666?__xts_

_%5B0%5D=68.ARBKESK64p7LdfOjjMmnlevjJWe587swBaStPhZiYQBgN1

0mjA4r_qHUFw54AX7adQkK-

z_mqrMbpN8SZqpfvbRJJfYizqNC_cAccghTuyX6T0ppDKnb7yb671qm5b4m

BaZbRJIPH7CP9UDGz2HrDOCQ44l7KADbJ1laahSympMKSzzEhzOIfqoVaq

5S4cMlA5VMnzNsnZMrE1rWUhMU-

Vcb9xnNZ9AZI5iCQtnZb0w1pyFKBWS-

KvcVbxcl860wdC4onesgonPnL4CD3gGyeUYyEvF7KejRvEJMFIK7yd7aaKC

0x1FRBC_5fZ_oxwJPL9I8WVVb99mlIMjAjqRk8G8vG08d&__tn__=K-R  

 

 

 

 

 

 


