
    
 

 

Zabawy do wykorzystania dla Rodziców z dziećmi w domu: 
 

 

Co można robić nudząc się? 

hmm … 

Można na przykład ziewać 

aaa 

Albo cichutko śpiewać 

la la la 

Szurać nogami po podłodze 

szur, szur, szur 

Leciutko klepać się po nodze 

klep, klep, klep 

Albo podrapać się po uchu 

drap, drap, drap 

Czy też pogłaskać się po brzuchu 

o tak! 

Można też kichać jak z armaty 

a psik! 

Rysować w powietrzu kwadraty 

raz, dwa, trzy 

Bądź puknąć się palcem w czoło 

puk, puk, puk 

I w powietrzu zrobić koło 

o, tak! 

Lub – jeśli tylko wypada 

no, no 

Połaskotać sąsiada 

gili, gili 

I co? I z pewnością od tej chwili nie będziemy się nudzili! 
 

 

 

 

 



Praca plastyczna „Forsycje” 

 

Do wykonania tej pracy potrzebujemy: 

- białą kartkę A4, 

- farbę brązową, 

- farbę żółtą, 

- patyczek do szaszłyków, 

- słomkę do picia, 

- nożyczki, 

 

 
 

A oto jak zrobić tę pracę: 

Patykiem do szaszłyków malujemy brązowe gałązki.  

Słomkę przecinamy na końcu w czterech miejscach.  

Następnie rozciętą słomkę maczamy w żółtej farbie i stemplujemy przy brązowych gałązkach.  

 

 



 

I gotowe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bajka  „O MAŁEJ MYSZCE” 

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami była 

sobie ogromna góra. 

 
 

Rosły na niej zielone, rozłożyste drzewa, które dawały cień i chroniły przed wiatrem 

wszystkie mieszkające tam zwierzęta. Między drzewami szemrał strumyk, który w upalne dni 

dawał zwierzętom ochłodę i gasił pragnienie. Cała góra pokryta była krzaczkami słodkich, 

soczystych jagódek i poziomek. 

 

 



 

W tym cudownym miejscu mieszkała sobie mała myszka. 

 

 

 

 
U stóp góry miała swoją małą i przytulną norkę. Pewnego razu niebo zakryły czarne chmury  

i rozpętała się burza. Głośno grzmiało i błyskały groźne pioruny.  

 

 
 

 

 



 

 

 

Po burzy Mała Myszka zobaczyła, że góra pękła na dwie części, a jej norka zawaliła się. 

Myszka wystraszyła się i bardzo zasmuciła. - "Gdzie ja teraz będę mieszkać? - pomyślała. 

Może to moja norka osłabiła górę i teraz góra pękła? Wtem zobaczyła Zająca. 

 

 

Już wiedziała, że nie jest sama. Opowiedziała mu o swoim nieszczęściu. Poczuła miękką 

łapkę na swoim ramieniu. Zając przytulił ja do siebie.  

- Nie martw się Myszko - powiedział - to burza spowodowała, że góra pękła. To nie twoja 

wina. Chodź, pokażę ci, że po obu stronach góry możesz znaleźć bezpieczne schronienie. 

Zając poprowadził Myszkę na jedną, a potem na drugą stronę góry.  

Myszka zobaczyła, że drzewa i krzaczki dalej rosną po obu stronach góry, a w miejscu, w 

którym góra pękła powstały nowe norki.  

- Zobacz Myszko, powiedział Zając - będziesz teraz mieszkać po obu stronach góry. 

 

 



Znajdziesz wygodną norkę i tu i tu. Kiedy Myszka rozejrzała się dookoła, zobaczyła, że inne 

zwierzęta, które też straciły swój domek, zaczęły urządzać swoje norki po obu stronach góry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ucieszyła się, że będzie miała wokół siebie tylu nowych przyjaciół i Zająca, na którego 

zawsze będzie mogła liczyć. 

Kiedy się wprowadziła i zadomowiła, zaprosiła wszystkich nowych znajomych i sąsiadów na 

tort z leśnych owoców. 

 

 

 

Pytania do bajki: 

1. Jakiego koloru była góra w bajce? 

2. Gdzie mieszkała Myszka? 

3. Co spowodowała burza? 

4. Kto pocieszył małą Myszkę? 

5. Jakie zwierzątka zostały nowymi sąsiadami małej Myszki? 

6. Co przygotowała Myszka dla swoich przyjaciół? 

 

 



„Prima Aprilis” J. Brzechwa 

 

Wiecie, co było pierwszego kwietnia? 

Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb, 

w niebie fruwała krowa stuletnia, 

a na topoli świergotał karp. 

 

Żyrafa miała króciutką szyję, 

Lwią grzywą groźnie potrząsał paw, 

Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje!”, 

A zając przebył ocean wpław. 

 

Tygrys przed myszą uciekał z trwogi, 

Wieloryb słonia ciągnął za czub, 

Kotu wyrosły jelenie rogi, 

A baranowi – bociani dziób. 

 

Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po 

bokach, 

Krokodyl stłukł się i krzyknął: „Brzdęk!” 

„Prima aprilis!” – wołała foka, 

A hipopotam ze śmiechu pękł. 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania 

po 

wysłuchaniu 

wiersza 

  

 

    Jaki dzień został przedstawiony w wierszu? 

    Skąd to wiemy? 

    Co działo się z poszczególnymi zwierzętami? 

    Czy to wszystko zdarzyło się naprawdę? 

    Czy można pęknąć ze śmiechu? 

    Co to oznacza? 

    Czy Wam ktoś już dzisiaj zrobił jakiś żart? 

    Czy planujecie zrobić komuś dowcip? 

 



 

Piosenka „Bal na łące” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

 

 

Kiedy świeci słoneczko 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki 

do wiosennej poleczki. 

 

Dylu, dylu już grają 

grube bąki śpiewają, 

myszki tańczą poleczkę 

sapią przy tym troszeczkę. 

 

A trzy małe biedronki nie chcą tańczyć tej polki 

i czekają na walca, aby tańczyć na palcach. 

 

 

 

Zachęcamy do wspólnego wysłuchania i tańca! 

 

 

 

 

 

Karta pracy „Zwariowane zwierzęta” (kolejne strony) 

Zadaniem dzieci będzie pokolorować różne zwierzęta w niezwykły, primaaprilisowy sposób, 

tzn. niezgodnie z prawdą – krowa może być np. czerwono-niebieska, a krokodyl różowy. 

Dzieci mogą również dorysować różne elementy do swojego obrazka wedle własnych 

pomysłów i upodobań.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 Temat: „Co czuję, gdy dotykam…” 

 

Na początek obejrzyjcie i posłuchajcie piosenki: Śpiewające Brzdące - Pięć Zmysłów  

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo 

 
Zabawa paluszkowa  (Rodzic czyta i pokazuje, dziecko naśladuje ruchy) 

 

Mam dwie rączki małe, (pokazujemy obie ręce) 

do zabawy doskonałe (klaszczemy). 

Pięć paluszków lewej, (pokazujemy lewą rękę) 

pięć paluszków prawej (pokazujemy prawą rękę) 

wita się i razem bawi (stykamy palce obu rąk ). 

Wszystko umiem zrobić tymi paluszkami malutkimi!  

(szybko poruszamy kolejno wszystkimi palcami) 

Mogę zamknąć je w piąsteczki (zaciskamy piąstki) 

lub rozłożyć jak chusteczki, (rozprostowujemy dłonie) 

mogę w słonko je zamienić, (składamy dłonie w nadgarstkach, szeroko rozsuwamy palce) 

albo schować do kieszeni (wkładamy ręce do kieszeni). 

Mogę podnieść je wysoko (unosimy ręce do góry) 

lub rozłożyć tak szeroko (rozkładamy szeroko ramiona). 

Mogą w koszyk się zaplatać, (splatamy dłonie w koszyczek) 

albo jak motylek latać (machamy rękami). 

Mogą chodzić po drabinie (splatamy palce jak w "Idzie kominiarz...") 

i figlować gdzieś w kominie. ( jak w "Idzie kominiarz...") 

Mogą klaskać, figę zrobić, (klaszczemy, robimy figę) 

albo w rządku się ustawić (składamy dłonie jedna obok drugiej). 

 

Zabawa dźwiękonaśladowcza (Rodzic czyta i pokazuje, dziecko  naśladują ruchy i powtarza 

wyrażeń dźwiękonaśladowczych  ćwicząc mięśnie narządów mowy). 

 

Co robi moja ręka? 

Głaszcze tak miękko, 

szczypie aj, aj, aj 

Tańczy- hop, hop, hop. 

Klaszcze -brawo- klap, klap, klap 

dobranoc- pa, pa, pa, 

Puka- puk ,puk, puk 

drapie- drap, drap, drap. 

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo


 

Zabawa „Gładki – szorstki” 

Rodzic pokazuje dziecku przedmioty o różnorodnej fakturze powierzchni i twardości. 

Dziecko dotyka przedmiotów i określa ich cechy: gładki, szorstki, miękki, twardy. 

  

 

Zabawa „Co czuję, gdy dotykam…” 

Zabawa wykorzystująca zmysł dotyku. Rodzic umieszcza w nieprzezroczystym worku 

różnego rodzaju drobne zabawki. Dziecko wkłada rękę do worka, dotyka (NIE 

PODGLĄDA!) i stara się zgadnąć jaki to przedmiot. Kiedy już powie np.: „to lalka”, wyciąga 

zabawkę i sprawdza czy się nie pomyliło. Żeby było sprawiedliwie, następny w kolejce jest 

Rodzic 

 

 

Zabawa sensoryczna „Pachnąca ciastolina”  

http://www.zainspiruj-malucha.pl/pachnaca-ciastolina-z-olejku-i-maki/ 

Trochę nabrudzimy, ale za to jaka zabawa! 

 
 

 

http://www.zainspiruj-malucha.pl/pachnaca-ciastolina-z-olejku-i-maki/


Pobawmy się razem! 

Ćwiczenia i zabawy ruchowe, Zestaw 2. 

 

 

Potrzebne materiały: instrument (można np.: delikatnie uderzać łyżką w pokrywkę garnka) 

lub muzyka, którą rodzic będzie włączał i wyłączał, mały ręcznik, mała butelka wody 

napełniona do połowy i zakręcona. 

Wskazówki: Każdą zabawę powtarzamy wedle uznania, zwykle dwa, trzy razy, oczywiście 

można je urozmaicać i rozbudowywać według własnych pomysłów. Najlepiej zmieniać 

aktywności często, aby dziecko było zaangażowane i się nie nudziło. Dobrze byłoby 

zachować podaną kolejność, bo ćwiczenia są ułożone od rozgrzewki do wyciszenia. Dzieci 

ćwiczą             tu wszystkie grupy mięśniowe, równowagę, reagowanie na sygnały. 

1. „Pszczoły do ula” 

Wyznaczamy z dzieckiem „ul”- jakieś miejsce, które możemy zaznaczyć w dowolny 

sposób (np.: kładąc na dywanie mały ręcznik). Gramy na instrumencie szybko, dziecko-

pszczoła biega w podanym tempie i macha rękami- skrzydłami blisko tułowia. Zmieniamy 

tempo na wolne, dziecko biega- lata wolno, czyli w podanym tempie. Przestajemy grać, 

hasło: „do ula”, dziecko szybko biegnie do wyznaczonego miejsca. Powtarzamy kilka razy. 

2. „Bociany na łące” 

Gra wolna muzyka, dziecko-bocian idzie po łące unosząc wysoko nogi zgięte w kolanach i 

powoli macha rękami-skrzydłami. 

Muzyka stop, hasło: „kle, kle”, dziecko-bocian staje na 1 nodze i macha przed sobą 

prostymi w łokciach rękami naśladując otwierający i zamykający się dziób.  

Muzyka znów gra, dziecko-bocian maszeruje dalej. Powtarzamy kilka razy. 

3. „Liski wyszły z nory” 

Gra muzyka, dziecko-lisek chodzi na czworaka w różnych kierunkach. 

Muzyka stop, hasło: „Liska boli łapka”, dziecko unosi jedną nogę do góry i próbuje dalej 

chodzić na 3 kończynach. 

Włączamy muzykę, hasło: „lisek jest zdrowy”, dziecko czworakuje. 

Muzyka stop, hasło: „Liska znów boli łapka”, dziecko unosi drugą nogę i próbuje dalej 

chodzić na 3 kończynach. 

Powtarzamy kilka razy, na zmianę, można próbować przemieszczać się bez ręki itd. 

4. „Krety” 

Hasło: „krety kopią swoje korytarze”, dziecko kładzie się na brzuchu i porusza poprzez 

odpychanie rękami i nogami od podłogi. Należy zwrócić uwagę, aby nie układało rąk pod 

klatką piersiową. 

5. „Pokaż niebo” 

Dziecko kładzie się na plecach, trzyma butelkę z wodą obiema rękami. Na hasło: „Pokaż 

niebo” dziecko robi głęboki WDECH i  wznosi do góry jednocześnie obie nogi i ręce z 

butelką. Potem powrót, WYDECH, dziecko opuszcza nogi na podłogę, ręce z butelką 

kładzie na brzuch. Powtarzamy powoli kilka razy. Potem dziecko powoli wstaje, przeciąga 

się, ziewa. 

Dziękujemy za zabawę! 



Temat: „Części mojego ciała” 

 

„Masaż na dobry humor” (Rodzic czyta i pokazuje, dziecko naśladuje ruchy) 

 

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. 

Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. 

Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz! 

 

Zabawa ruchowa „Chodzenie” 

Rodzic czyta kolejne zwrotki wiersza, a dzieci ilustrują ruchem sposób poruszania się 

bohaterów wiersza: 

Sunie wąż, sunie. 

Chodzić nie umie. 

Bo choćby chciał, to nie ma nóg. – czołganie się na brzuchu 

 

Za to stonoga 

na swych stu nogach 

w ziemi zbudować chce ze sto dróg. – chodzenie na stopach i dłoniach 

 

Na jednej nodze 

Sunie po drodze 

Ślimak z chałupką swoją na plecach. – podskoki na jednej nodze 

 

Rak, jak to rak, 

chodzić chce wspak. 

I swoją modę wszystkim poleca. – chodzenie do tyłu 

 

A ja powiem wam, 

że dwie nogi mam! 

Bo każdy ma tyle nóg 

By bez kłopotu ruszać się mógł! – podskoki z nogi na nogę 

 

 



Zabawa „Czy możecie…?”  

1. Rozmowa z dzieckiem na temat wyglądu człowieka, wymienianie części ciała.  

Zwrócenie uwagi na pojedyncze i podwójne części ciała: „co masz jedno? co masz 

dwa?” 

2. Rodzic czyta zdania i pokazuje razem z dzieckiem: 

Czy możecie trzymać uszy obiema rękami?... 

Czy możecie zakryć obiema rękami usta?... 

Czy możecie dotknąć brody swoimi palcami?... 

Czy możecie zasłonić obiema rękami oczy?... 

Czy możecie dotknąć swoimi rękami obu nóg?... 

Czy możecie dotknąć swoimi dłońmi obu ramion?... 

Czy możecie dotknąć palcem swojego nosa?... 

Czy możecie położyć obie ręce na swoim brzuchu?... 

Czy możecie trzymać obie ręce wysoko ponad głową?... 

Czy możecie oba kolana dotknąć swoimi dłońmi?... 

Czy możecie położyć palce na swoim pępku?... 

 

Zabawa „Cień” 

Dziecko drugie naśladuje ruchy Rodzica (jest jego cieniem), potem następuje zmiana ról. 

 

Karta pracy „Postać człowieka” 

Co robimy: 

1. Rodzic drukuje poniższą kartę z obrazkiem dziewczynki lub chłopca (lub obie). 

2. Rozcina obrazek na 4 części, dowolnie, ale używając wyłącznie linii prostych pod 

różnym kątem. 

3. Dziecko dostaje obrazek- puzzle i składa cały obrazek, a następnie nakleja na czystą 

kartkę. Rodzic kontroluje przed naklejeniem, czy obrazek jest poprawnie ułożony. 

 

 



 



 


