
Propozycje zabaw dla rodziców i dzieci z grupy I (12 - 20 m-cy),  

 

uczęszczających do Żłobka nr 5. 

 

Przygotowała: Anna Borkowska. 

 

Temat: Przedświąteczne zabawy. 
 

 

Nazwa zabawy Do zabawy potrzebujemy: Przebieg zabawy Wskazówki dla rodzica 

 

 

,,Gdzie są 

pisanki?” 

⚫ Styropianowych 

(plastikowych itp. 

pisanek, 

⚫ koszyka lub innego 

pudełka 

Rodzic prosi dziecko o zamknięcie oczu.  

W tym czasie rozkłada pisanki w różnych 

miejscach (widocznych dla dziecka) pokoju. 

Po rozłożeniu wszystkich pisanek rodzic razem 

z dzieckiem zbiera pisanki do koszyka.  

- pisanki umieszczamy na 

wysokości wzroku 

dziecka, 

- chwalimy dziecko za 

poprawne wykonanie 

zadania 

 

 

 

 

,,Wielkanocny 

taniec” 

⚫ pustej 0,5 l 

plastikowej butelki 

⚫ grochu, ryżu, kaszy 

itp., 

⚫ taśmę klejącą lub 

klej na gorąco 

Rodzic przygotowuje pustą (suchą)  

plastikową butelkę. Napełnia ją razem  

z dzieckiem grochem, ryżem lub kaszą. 

Zakleja butelkę taśmą klejącą lub 

samodzielnie klejem na gorąco. Następnie 

rodzic włącza dziecku piosenkę, pt: Kurka  

i pisanki 

(https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hX

pWnlk) i zachęca dziecko do wspólnego 

tańca z użyciem grzechotki wykonanej  

z butelki.  

- zakręconą butelkę 

zaklejamy taśmą klejącą 

lub klejem na gorąco, 

aby dziecko nie 

odkręciło i nie zjadło 

zawartości, 

- warto wykonać kilka 

butelek z różną 

zawartością np. jedna 

butelka z grochem, 

druga z kaszą, 

- ważne, aby rodzic 

podczas tańca miał 

także swoją grzechotkę, 

by pokazywać dziecku 

jak można się nią bawić, 

np.  potrząsać nią, 

stukać o rączkę itd. 

 

,,Jajka 

Wielkanocne” 

⚫ trzech jajek 

wyciętych z 

kolorowego 

papieru, np. 

czerwonego, 

zielonego, 

żółtego, 

⚫ nożyczki 

Rodzic wycina z papieru trzy szablony jajka. 

Następnie przecina każdą pisankę na pół. 

Następnie rozkłada na dywanie jedną 

połówkę każdego z trzech pisanek a 

pozostałe elementy trzyma w ręce. Po kolei 

pokazuje dziecku drugą połowę i pomaga 

odszukać jednakową pisankę. 

- nie należy dawać 

dziecku nożyczek do 

samodzielnego 

wycinania, należy zrobić 

to samemu 

 

 

 

,,Zabawy masą 

solną” 

⚫ 0.5 szklanki mąki 

pszennej, 

⚫ 0,5 szklanki soli, 

⚫ ¼ szklanki wody, 

⚫ miskę 

Rodzic przygotowuje z podanych składników 

w misce masę solną. Następnie przygotowuje 

(jeżeli posiada) foremki do wykrawania 

ciastek, np. jajko, zając itd. Zaczyna z 

dzieckiem zabawę w ugniatanie, lepienie i 

wykrawanie. Wyschniętą masę solną można 

pomalować farbami. 

- warto dziecku podwinąć 

rękawy podczas zabawy 

lub ubrać fartuszek, 

- należy zwracać uwagę, 

aby dziecko nie zjadło 

masy solnej 

 

 

 

,,Kurczaczek” 

⚫ żółtą kartkę, 

⚫ nożyczki, 

⚫ ołówek, 

⚫ czarny pisak, 

⚫ czerwony pisak 

Rodzic przygotowuje żółtą kartkę. Następnie 

kładzie rączkę dziecka na kartce i delikatnie 

ołówkiem ją obrysowuje. Wycina odrysowany 

kształt rączki, układa wyciętą część 

paluszkami do góry. Dorysowuje czerwonym 

pisakiem na dole dwie kurze nogi  i po środku 

dzióbek. Czarnym pisakiem dorysowuje oczy. 

Gotowe. 

- rodzic samodzielnie 

wycina odrysowaną 

rączkę 

 

 


