
PROPOZYCJE ZABAW  

dla dzieci z gr. II w terminie 29.06-30.06.2020 

Opracowała: Izabela Cieślak 

 

 

Temat przewodni: WSPÓLNE ZABAWY NA OSTATNIE DNI 

Temat dnia (29.06.2020): „Zabawny poniedziałek” 

Cele edukacyjne: 

- wzmacnianie więzi rodzinnych 

- zapewnienie pozytywnych emocji 

 

1) Taniec „Zygzak” z muzyką 

2) Zabawa paluszkowa https://www.youtube.com/watch?v=xaf9qPkQwA8 

3) Masażyk o mamie i córce 

Mama córkę myła (głaszczemy plecy dziecka) 

Żeby czysta była (rozcieramy plecy okrężnym ruchem dłoni) 

Myła długie włosy (dwoma palcami kreślimy linie wzdłuż pleców) 

Plecy szorowała (przesuwamy czubki palców w poprzek całych pleców od góry) 

Gdy wszystko umyła (przesuwamy otwarte dłonie po całych plecach) 

Brzuszek masowała (od tyłu obejmujemy dziecko i masujemy brzuch), 

Chociaż piana szczypie (lekko szczypiemy całe plecy), 

Trochę w małe oczy (na plecach rysujemy małe kółeczka), 

Dziewczynka nie płacze (delikatnie opłukujemy plecy opuszkami palców) 

Tylko rączki moczy (opłukujemy plecy otwartymi dłońmi), 

Żeby były czyste prania się nie bały (trzymamy dziecko za nadgarstki i klaszczemy jego 

dłońmi), 

Mamusi w sprzątaniu zawsze pomagały (klaszczemy swoimi dłońmi w dłonie dziecka) 

 

4) Zabawa naśladowcza z muzyką „Praczki” 

https://www.youtube.com/watch?v=35ztvWERAQ0 

5) Zabawa w parze przy piosence „Dwóm tańczyć się zachciało” (plik załączony) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xaf9qPkQwA8
https://www.youtube.com/watch?v=35ztvWERAQ0


Temat dnia (30.06.2020): „Rozstania nadszedł czas…” 

Cele edukacyjne: 

- przypomnienie dzieciom wspólnych zabaw i chwil spędzonych w przedszkolu 

 

1) Zabawa naśladowcza z piosenką https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8 

2) Zabawa naśladowcza do piosenki „My jesteśmy krasnoludki” (plik dołączony) 

3) Masażyk 

Pisze Pani na maszynie 

Pisze pani na maszynie (palcami uderzamy po plecach dziecka) 

Stop, przecinek (pociągamy lekko za ucho prawe) 

Stop, przecinek (pociągamy lekko za ucho lewe), 

Świeci słońce (masujemy całą dłonią po plecach), 

Idą konie (lekko uderzamy pięściami po plecach). 

Biegną słonie po betonie (bokiem dłoni uderzają po plecach) 

Płynie sobie kręta rzeczka (bokiem dłoni krętą linią przesuwamy wzdłuż kręgosłupa). 

Idą panie na szpileczkach (palcami wskazującymi uderzamy po plecach) 

Pada, mały drobny deszczyk (wszystkimi paluszkami lekko uderzmy po plecach). 

Czujesz dreszczyk? (lekko chwytamy za szyję). 

4) Zabawa w parze z piosenką „Nie chcę cię znać” 

5) Zabawa z piosenką „Labada” https://www.youtube.com/watch?v=pvZkbqz68c4 

6) Piosenka na zakończenie do posłuchania  

https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w 

 

 

 

 

Do zobaczenia! 
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