
PROPOZYCJE ZABAW I ZAJĘĆ  

dla dzieci z gr. II w terminie 25.05-29.05.2020 

Opracowała: Izabela Cieślak 

 

 

Temat przewodni: MOI RODZICE 

Temat dnia (25.05.2020): „Moja mamusia” 

Cele edukacyjne: 

- wzmacnianie więzi rodzinnych 

- rozwijanie umiejętności opisywania emocji 

- doskonalenie motoryki małej 

- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych zdań 

 

Propozycje: 

1) Zabawy ruchowe (zachęcam tatusiów do wspólnego wykonywania zadań): 

a. „Wyścig żółwi” - Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji na 

czworakach. Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci woreczka 

gimnastycznego (może być jakaś przytulanka). Każdy porusza się na czworaka 

najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy od miejsca dokąd żółw 

dotarł 

b. „Mały ninja” należy zaplątać sznurek czy włóczkę o stół i krzesła by stworzyć 

niełatwy do przejścia tor. Ćwiczenie wymaga skupienia, precyzji i trochę gimnastyki. 

Układ można za każdym razem zmieniać, zaczepiając w inny sposób włóczkę.  

c. „Poszukiwacze skarbów” – zabawa kodowana - tak aby dziecko nie widziało, 

chowamy mu jakąś niespodziankę, może to być jakaś słodycz . Wskazujemy start, tu 

stoi dziecko. Zadaniem rodzica jest podawanie poleceń np. 2 kroki w lewo, jeden krok 

do przodu, tak aby dziecko doszło jak najbliżej niespodzianki i mogło ją znaleźć. 

Potem z dziećmi starszymi zamieniamy się rolami. 

d. „Skacz do mety” - potrzebna kostka do gry, dwa sznurki na podłodze oznaczające start, 

metę i możemy zaczynać. Ustawiamy zawodników przy pierwszej linii. Każdy z nich 

rzuca kostką i skacze tyle razy ile oczek wyrzucił. Powtarzamy to aż ktoś przekroczy 

linię mety! 

2) Ćwiczenia logopedyczne z lusterkiem 

Powitanie – dziecko dotyka czubkiem języka każdego zęba 

Pyszny obiad – dziecko oblizuje dolną i górną wargę 

Spacer – przy szeroko otwartej jamie ustnej język idzie na spacer w stronę nosa i brody 



Karuzela – dziecko kręci kółka językiem 

Całusy – dziecko przesyła buziaki 

 

3) Rozwiązanie zagadki słownej 

Razem mieszkamy; ja, mama, tata. 

Mam młodszą siostrę, starszego brata… 

Każdy pamięta o urodzinach, 

bo taka właśnie jest moja… (rodzina) 

 

4) „Jak wygląda moja mama? Opisywanie wyglądu. Można wcześniej zakryć dziecku oczy. 

Sprawdzimy ile dziecko zapamiętało szczegółów, np. ubiór 

5) „Co robi mama?” – dziecko wymienia czynności. Następnie bawimy się w zabawę 

pantomimiczną, gdzie naśladujemy czynność a dziecko ją odgaduje 

6) „Co czuje moja mama?” – dziecko opisuje uczucia jakie może czuć mama z ilustracji, podaje 

przykład dlaczego może się tak czuć oraz podaje możliwe rozwiązanie, co zrobić by było 

lepiej 

       

 

7) Wykonanie zadania w KP53 



 

 

 

 

Temat przewodni: MOI RODZICE 

Temat dnia (26.05.2020): „Mój tatuś” 

Cele edukacyjne: 

- rozwijanie budowania dłuższych wypowiedzi 

- utrwalenie pojęć matematycznych 

- ćwiczenie pamięci 

- wzmacnianie więzi rodzinnych 

 

Propozycje: 

1) Zabawy ruchowe (zachęcam tatusiów do wspólnego wykonywania zadań): 



e. „Wyścig żółwi” - Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji na 

czworakach. Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci woreczka 

gimnastycznego (może być jakaś przytulanka). Każdy porusza się na czworaka 

najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy od miejsca dokąd żółw 

dotarł 

f. „Mały ninja” należy zaplątać sznurek czy włóczkę o stół i krzesła by stworzyć 

niełatwy do przejścia tor. Ćwiczenie wymaga skupienia, precyzji i trochę gimnastyki. 

Układ można za każdym razem zmieniać, zaczepiając w inny sposób włóczkę.  

g. „Poszukiwacze skarbów” – zabawa kodowana - tak aby dziecko nie widziało, 

chowamy mu jakąś niespodziankę, może to być jakaś słodycz . Wskazujemy start, tu 

stoi dziecko. Zadaniem rodzica jest podawanie poleceń np. 2 kroki w lewo, jeden krok 

do przodu, tak aby dziecko doszło jak najbliżej niespodzianki i mogło ją znaleźć. 

Potem z dziećmi starszymi zamieniamy się rolami. 

h. „Skacz do mety” - potrzebna kostka do gry, dwa sznurki na podłodze oznaczające start, 

metę i możemy zaczynać. Ustawiamy zawodników przy pierwszej linii. Każdy z nich 

rzuca kostką i skacze tyle razy ile oczek wyrzucił. Powtarzamy to aż ktoś przekroczy 

linię mety! 

2) Określanie liczebności. Dziecko określa która rodzina ma najwięcej osób a która najmniej 

(dzieci młodsze przeliczają 3,4,5) 

             



                                         

 

3) „Mój tatuś” – opis wyglądu. Można dziecku zakryć oczy i zadać pytanie, sprawdzimy jak 

dużo szczegółów dziecko pamięta np. ubranie 

4) „Co robi mój tata?” – zabawa pantomimiczna (naśladujemy czynności a dziecko zgaduje, 

później odwrotnie) np. gra na gitarze, koszenie trawy, gotowanie, przybijanie gwóźdź itp. 

5) „Kto niższy kto wyższy?” – zabawa z dzieckiem, posługiwanie się pojęciami określającymi 

wysokość 

6) Nauka wiersza na pamięć: 

Choć jestem jeszcze dzieckiem, 

nie wszystko rozumiem. 

Kocham Was tak mocno 

jak tylko kochać umiem. 

Z Wami nie jest straszny świat 

Kocham Was, sto lat! 

 

7) Zadanie w KP55 (niżej) 



 

 

 

 

 

Temat przewodni: MOI RODZICE 

Temat dnia (27.05.2020): „Zawody rodziców” 

Cele edukacyjne: 

- ćwiczenie logicznego myślenia 

- ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- utrwalenie nazw niektórych zawodów 

- ćwiczenie pamięci 



Propozycje: 

1) Zabawy ruchowe - ruletka https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/ 

2) Zabawa dydaktyczna na rozgrzewkę „Co tu nie pasuje?” 

 

3) Słuchanie i rozmowa na temat opowiadania (niżej) 

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/


 

 

 

4) „Jaki zawód wykonuje twoja mama a jaki twój tata?” – pogadanka z dzieckiem. Jeśli dziecko 

nie wie to dobry czas na to, aby mu wyjaśnić. W naszej grupie większość dzieci nie wie co 

robią jego rodzice. 

5) „Do kogo to należy?” – pokazujemy dziecku obrazek a jego zadaniem jest określić komu jest 

to potrzebne (fryzjer, lekarz, pielęgniarka, nauczyciel, strażak, piosenkarz)  



                                              

                   

                                               

6) Dalsza nauka wierszyka 

 

 

 

Temat przewodni: MOI RODZICE 

Temat dnia (28.05.2020): „Portret moich rodziców” 

Cele edukacyjne: 

- zapoznanie z pojęciem portretu 

- rozwijanie motoryki dużej 

- ćwiczenie koncentracji uwagi 

- doskonalenie budowania wypowiedzi 



Propozycje: 

1) Zabawy ruchowe – do wyboru z poprzednich dni 

2) „Co to jest szczęście?” – burza mózgów 

3) Czytanie i rozmowa na temat wiersza K. Datkun-Czerniak  

Szczęście to: 

- uśmiech taty i mamy 

- spadające z drzew kasztany 

- zimne lody w gorący czas 

- udany rysunek 

- i gdy ktoś pochwali nas. 

Szczęście to wszystko co jest dookoła: 

ludzie, drzewa, przedszkole i szkoła. 

Szczęście mam – gdy nie jestem sam! 

Szczęście, ze jestem tu – na ziemi, 

pomiędzy ludźmi bliskimi. 

- Czy ktoś jest szczęśliwy jak jest samotny?  

- Jak się wtedy czuje?  

- Kim są bliscy? 

 

4) Ćwiczenia gimnastyczne: 

1. Marsz z rytmicznym liczeniem do 4. Na 1 klaśnięcie 

2. Zabawa orientacyjno-porządkowa – rozłożenie np. kilku poduszek. Dziecko jest 

motylem i kiedy gra muzyka (do wyboru rodzica) lata jak motyl, gdy muzyka milknie 

siada na poduszkę (kwiat). Powtarzamy. 

3. Ćwiczenie wyprostne – dziecko chodzi wyprostowane z dowolnym, bezpiecznym 

przedmiotem na głowie, tak aby ten nie spadł 

4. Ćwiczenie nóg i brzucha – dziecko kładzie się na brzuchu, ręce przed sobą kładzie na 

jakimś cienkim przedmiocie. Brodę opiera na dłoniach. Na sygnał rodzica chwyta dany 

przedmiot i podnosi go w górę, po kilku sekundach wraca do pozycji wyjściowej. Tak 

kilka razy 

5. Ćwiczenie uspokajające przy dowolnej spokojnej muzyce np. 

https://www.youtube.com/watch?v=w50QkeTnXoc 

Dziecko zamyka oczy, bierze wdech nosem i wypuszcza ustami, tak kilka razy 

5)  „Co takiego malowały dzieci?” – zapoznanie z pojęciem PORTRET 

https://www.youtube.com/watch?v=w50QkeTnXoc


 

6) Rysowanie portretu mamy i taty, ozdabianie ramki. 

 

 

 

Temat przewodni: MOI RODZICE 

Temat dnia (29.05.2020): „Wspólne zabawy” 

Cele edukacyjne: 

- rozwijanie umiejętności rozróżniania dźwięków niskich i wysokich 

- rozwijanie wyobraźni 

- wzmacnianie więzi z rodzicami 

- rozwijanie motoryki małej 

 

Propozycje zabaw i zajęć: 

1) Zabawy ruchowe: 

a. marsz, bieg, podskoki (wg podanego obrazka) – rysujemy 3 rysunki, np. żabka-

podskoki, stopa-bieg na paluszkach, żołnierz-marsz. Po podniesieniu danej ilustracji 

dzieci wykonują określone ruchy 

b. „Kolor do koloru” – podczas przerwy w muzyce dziecko stara się jak najszybciej 

dotknąć przedmiotu we wskazanym kolorze 

c. Dziecko stoi z rodzicem trzymając się za ręce. Na sygnał osoby 3 trzymając się 

nadarza ręce para wstaje. Na kolejny sygnał para razem kuca. Ćwiczenie powtarzamy 

oczywiście kilka razy 

2) Zabawa paluszkowa – razem z dzieckiem pokazujemy odpowiednie palce, zaczynamy od 

kciuka: 

Ten pierwszy to dziadziuś, tuż obok babunia. 



Ten w środku to tatuś a przy nim mamunia. 

A to ja, dziecinka mała. 

A to moja rączka cała! 

3) Zabawa z rodzicem „Poszukiwacze skarbów” 

Przygotowujemy dla dziecka dwa zamknięte pudełka/worki w dwóch kolorach: niebieski                 

i żółty (mogą być inne, ale kontrastujące ze sobą). Wkładamy do nich różne przedmioty, które 

dziecko będzie odgadywało po samym dotyku. Ale po co 2 worki? Oczywiście dziecku 

zasłaniamy oczy. Gdy usłyszy dźwięki niskie – wybiera ręką przedmiot z NIEBIESKIEGO 

pudełka, gdy wysokie – z ŻÓŁTEGO. 

4) „W którym kolorze mi najlepiej?” 

Rodzic rysuje na koszulce biurowej markerem kilka szablonów obrazków np. banan, 

truskawka, chmura, marchewka, pies, słońce. Następnie rozkłada na dywanie kartki A4                 

w różnych kolorach np.: fioletowy, różowy, zielony, pomarańczowy, brązowy, żółty itp. Teraz 

rodzic dzieli na sylaby któreś słowo (pies, słońce, banan itd.) a dziecko odgaduje słowo                     

i wybiera kartkę w dowolnym kolorze. Po dokonaniu wyboru wkłada kartkę do koszulki                 

z wybranym obrazkiem i określa jak ten obrazek wygląda w innym kolorze. Np. słońce                  

w kolorze różowym, pies w niebieskim itp. 

5) Masażyk z mamą/tatą – dziecko siedzi z rodzicem w parze i kreśli odpowiednie ruchy na 

plecach rodzicach. Następnie zmiana w parach i rodzic „rysuje” palcem dziecku na plecach 

 

W mojej rodzinie każdy chodzi inaczej: 

Tata tupie,                                                         delikatne uderzanie pełnymi dłońmi 

mama stuka,                                                      stukanie palcami 

brat biega,                                                         szybkie poruszanie dwoma palcami:   

                                                                          wskazującym i środkowym 

a siostra skacze.                                                stukanie naprzemiennie rękoma 

Babcia z dziadkiem chodzą tak…                    dotykanie opuszkami palców linii kręgosłupa od    

                                                                          dołu do góry 

A ty chodzisz jak?                                            dowolność, wybieramy sami 

 

6) „Rzeźbiarz” 

Dziecko jest „plasteliną”, z której rodzic modeluje różne figury. Mogą być one stojące, 

siedzące lub leżące. Dziecko poddają się działaniu rodzica. Później następuje zamiana ról. 

7) „Odklejanie od podłogi” 

Rodzic leży na podłodze i dziecko stara się go „odkleić”. Następnie zmiana ról. 



8) „Co się tu zmieniło?” – zabawa polegająca na określeniu przez dziecko co zmieniło się                  

w danym pomieszczeniu (najlepiej w pokoju dziecka). 

 

 

Tydzień zakończyliśmy wspólnymi zabawami. Mam nadzieję, że dobrze się Państwo 

bawiliście ze swoimi dziećmi! 

 


