
Propozycje zabaw dla dzieci i rodziców 
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01.04.2020  

1. Zacznijmy dzień od ruchu 

Wspólna poranna gimnastyka pomoże nam i dzieciom dobrze rozpocząć dzień. 

Sprawi nam to z pewnością mnóstwo radości. Proponowane zabawy (elementy 

integracji sensorycznej). należy wykonywać z uwzględnieniem podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. Rodzic asekuruje dziecko, demonstruje prawidłowe wykonanie 

ćwiczenia: 

• Przeskakiwanie z nogi na nogę, skoki obunóż w miejscu, do przodu, do tyłu                    

i na boki, 

• Kołysanie się (asekuracja rodzica): na stojąco, na klęczkach, w siadzie 

skrzyżnym na boki, do przodu i do tyłu, kołysanie się do przodu, do tyłu, na 

boki w siadzie z prostymi nogami i podparciem na rękach, 

• Wahadłowe ruchy głową, odwracanie głowy: w lewo, w prawo, w górę                          

i w dół, 

2. Wspólne zabawy w kuchni - zabawy sensoryczne 

Zabawy sensoryczne są zarówno wyciszające dla dzieci, wspierają również ich 

rozwój. Proste zabawy z wykorzystaniem ogólnodostępnych produktów dostarczają 

dzieciom bodźców zmysłowych. 

Potrzebne będą: 

- sypkie produkty: mąka, kasza, bułka tarta itp. 

- tacka, pokrywka z pudełka po butach lub duży talerz 

 

„Zabawa w przesypywanie” 

Pozwólmy dziecku na bezpieczną swobodną aktywność. Przesypujemy kaszę za 

pomocą łyżeczek np. z miseczki do miseczki, przesypujemy do butelki za pomocą 

lejka itp 

„Palcem malowane” 

 

Na pokrywkę z pudełka po butach rodzic wysypuje mąkę (lub inny sypki produkt). 

Warstwa powinna być w miarę cienka, tak by jedynie pokryć dno pokrywki. 

 

Postawcie przed dzieckiem obrazek kwiatka. Rodzic odczytuje rymowankę i rysuje 

kwiatka:  

Jedno kółko w samym środku, 

Wokół sześć kolejnych – płatków. 

Długa linia - to łodyga. 

Jeszcze tylko listka trzeba. 



 

Odczytajcie ponownie rymowankę z zachęćcie dziecko, by samo, palcem na kaszy 

spróbowało cokolwiek narysować. 

3. „Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki” (na podstawie M. 

Bogdanowicz) 

To zabawy oparte na dotyku, które pogłębią więź między dziećmi a rodzicami, uczy 

dzieci orientacji własnego ciała, koncentracji uwagi, odpręża i relaksuje. Potrzeba 

tylko trochę miejsca na podłodze. 

Odkurzacz 

Szuru szu, szuru szu, 

 (przesuwamy dłoń swobodnym ruchem po ciele dziecka) 

pan odkurzacz poszedł w ruch. 

Jeździ w koło po podłodze, 

warczy przy tym bardzo srodze. 

Szuru szu, szuru szu, 

wjeżdża wszędzie w zakamarki,  

(wsuwamy dłoń pod pachę, za kołnierz, we włosy itp.) 

czyści też najmniejsze szparki. 

Wszystkie brudy migiem wciąga  

(naśladujemy palcami zbieranie okruszków) 

i dokładnie pokój sprząta. 

Kiedy skończy, zobaczycie, 

cały pokój zacznie lśnić,  

(głaszczemy dziecko po całym ciele) 

a odkurzacz w ciemnym kącie 

o sprzątaniu będzie śnić.  

(głaszczemy dziecko po głowie, przytulamy się do niego) 

02.04.2020 

1. Zabawy ruchowe: 

Ścieżka sensoryczna 

Potrzebne materiały: 

• poduszki 

• tkaniny 

• gazety itp. 

To zabawa dla bosych stóp. Na podłodze przygotowujemy trasę składającą się                      

z powierzchni o rożnych właściwościach. Mogą to być kawałki tkanin – wełna, 

płótno, papiery – ścinki gazet, grubszy karton, bibuła, tacki wypełnione cienką 

warstwą kaszy albo ryżu, poduszki. (Materiały dostosowane do dziecka). 

Spacerowanie taką ścieżką rozwija nie tylko zmysł dotyku. Dzięki kolorom 

stymulowany jest też wzrok, a wydające różne dźwięki faktury pobudzają słuch. 



Rodzic asekuruje dziecko. Demonstruje sposób wykonania zabawy oraz zachęca do 

wspólnej zabawy. 

2. Zabawa sensoryczna 

„Szukanie skarbów” 

Potrzebne materiały: 

• Miska 

• Sypkie produkty 

• Zabawki  

Prosimy aby dziecko zamknęło oczy. Rodzic w pojemniku z kaszą chowa kilka 

małych zabawek (wielkość bezpieczna dla dziecka- zabawki nie mogą być zbyt 

małe). Zadaniem dziecka jest wyszukiwanie przedmiotów, nazywanie ich. 

3. Masaż 

Rodzic próbuje pomasować ciało dziecka różnymi fakturami: gąbki, szczoteczki, 

szmatki, piórka, pędzle, piłki.  

 

03.04.2020 

1. Zabawa ruchowa 

Pajęcza sieć.  

Naklejamy taśmę do dwóch ścian. Zadaniem dziecka jest przejść przez labirynt, aby 

nie dotknąć/nie zerwać taśmy.  Wysokość taśmy należy odpowiednio dobrać do 

możliwości dziecka. Rodzic demonstruje oraz asekuruje dziecko podczas zabawy. 

Nie zapomina również o nagrodzeniu dziecka ☺ 

2.  Zabawa z kolorami 

Kolorowa rodzinka 

Rodzic wykleja  formę do muffinków kolorowymi kółeczkami. Następnie mniejsze 

kolorowe kółeczka wręcza dziecku.  Demonstruje w jaki sposób posortować kółka -  

wkładać kółka do formy, by stworzyć małe kolorowe „rodzinki”. 

3. Zabawy z kocem (elem. Metody M. Bogdanowicz) 

Naleśnik - rodzic zawija dziecko w kocyk, delikatnie turla je po podłodze 

Kółka i zygzaki - rodzic prosi dziecko by usiadło(położyło) się na kocyku. Chwyta za 

koc i ciągnie delikatnie po podłodze, wykonując zygzaki, koła, slalom pomiędzy 

rozstawionymi krzesłami itp. 

 



06.04.2020 

1. Zabawa przy muzyce 

1. Zabawa z pokazywaniem 

Zapraszamy do zabaw przy piosenkach, które dzieci znają z zabaw żłobkowych:  

„Lisek”, „Pani Zebra”, „Nieznajomy” – z repertuaru Śpiewające Brzdące 

„Cztery łapy” – Śpiewanki.tv 

2. Zabawa dydaktyczna   

Zabawa  z kurką  

Potrzebne materiały zabawka lub  maskotka  jeśli nie mamy może być ilustracja kury  

Rodzic  pokazuje dziecku   zabawkę lub ilustrację kury. Omawia jego wygląd oraz 

wskazuje jej części ciała (oczy, dziób, pazury, pióra, ). Rodzic  opowiada dziecku co 

je kura( (ziarenka) oraz pokazuje jak naśladować kurę. Prosi  dziecko  by  wskazało 

części ciała z pomocą rodzica. Prosi by  spróbowało  naśladować kurę. 

3. Sensoplastyka 

Wielkanocna pisanka malowana wacikami 

Potrzebne materiały: 

• wycięty szablon jajka, 

• spinacz,  

• waciki, pompony 

• farby.  

Rodzic chwyta spinaczem wacik lub pompon. Spełnia on tutaj rolę pędzelka. 

Dziecko macza nim w farbach i odciska z naszą pomocą kolorowe wzory. Jeżeli 

sprawia dziecku trudność może ono 

chwycić wacik palcami.  

 

 

07.04.2020 

1.Zabawa ruchowa w „Idź po 

śladach”  

Potrzebne materiały: rodzic wycina 

z papieru odcisk swojej stopy 



Rodzic rozkłada stopy wycięte z papieru  na dywanie, tworząc krętą dróżkę. Zadanie 

polega na tym aby dziecko przeszło po tych samych śladach. potem może nastąpić 

zmiana i dziecko „tworzy” inną drogę, po której ma przejść  rodzic. 

2. Zabawa plastyczna  

Stempelki z ziemniaków - ziemniaczane pisanki 

Potrzebne materiały: 

• ziemniaki 

• farby 

• kartka papieru 

Umyte ziemniaki rodzic  przecina na pół. Ostrym nożykiem ostrożnie wycinamy                      

w środku dowolne kształty lub szlaczki "pisanek". Górną część z obu stron możemy 

naciąć w taki sposób aby powstał uchwyt, dzięki temu ziemniak nie będzie 

wyślizgiwał się z rączek.  Takie stempelki dziecko może maczać w farbie, lub nią 

pomalować i odciskać na kartce papieru. 

3. Dopasowywanki 

Rodzic odrysowuje na kawałku kartonu kilka przedmiotów (na tyle dużych, że nie da 

się ich połknąć) o różnych kształtach tak, by dziecko mogło je następnie 

dopasować do odrysowanego kształtu; 

08.04.2020 

1.Zabawa ruchowa: „Wiosenne zabawy” 

Rodzic demonstruje dziecku wykonanie zabawy następnie zachęca je do 

aktywnego uczestnictwa.  Zabawa polega na naśladowaniu chodu zwierząt: skoki 

żabki, chód bociana,  fruwanie motylka; dzieci-kwiatki na dywanie, z główkami 

schowanymi w ramionach. Budzą je promienie wiosennego – unoszenie się do góry. 

2. Wielkanocne wypieki. 

Dzieci uwielbiają przebywać w kuchni. Podczas obecności rodzica oraz pod jego 

czujnym okiem chętnie pomagają w kuchni.  

Przepis na kaszolinę  

• Kasza manna 

• Ciepła woda 

• Opcjonalnie barwnik spożywczy 

Do kaszy stopniowo dolewamy ciepłą wodę (z barwnikiem spożywczym)                               

i zagniatamy na jednolitą masę. Warto robić to stopniowo, gdyż jeśli dodamy za 

dużo wody, to nam nie wyjdzie. Masa nie powinna się nam lepić do rąk, dobrze gdy 



wyczuwamy w niej delikatną strukturę kaszy. Dzieci z pomocą rodzica mogą 

wykrawać w masie różne foremki. 

Zaangażujmy dzieci w wyrabianie masy. Pozwólmy im ugniatać ją.  

3.  Zabawa w co zniknęło? 

Potrzebne materiały: 4 zabawki (np. piłka lalka auto miś) – ilość dostosuj do 

umiejętności dziecka. 

Wykonanie: 

Zabawa polega na wyłożeniu  4 zabawek które wybierze dziecko. Najlepiej, gdy 

zabawki będą różnej wielkości (bezpieczne na tyle, aby nie było ryzyka połknięcia). 

Zabawki układamy koło siebie i pokazujemy dziecku by próbowało  zapamiętać ich 

kolejność. Następnie  rodzic  przykrywa  zabawki kocem lub chustą  pamiętając, by 

ukryć 1 zabawkę. Zadaniem dziecka jest odgadnąć która zabawka zniknęła. 

09.04.2020 

1. Przesuwanki 

Potrzebne materiały: 

• klocki, które możemy zastąpić makaronem rurki 

• sznurek 

Rodzic demonstruje zabawę. Zabawa polega na przesuwaniu 

klocków (makaranu)  po sznurku z jednej strony na drugą. Ćwiczenie 

to powinno być wykonywane na przemian raz prawą, raz lewą ręką, 

z różnej pozycji (siedząca, stojąca). Wszystko pod opieką osoby 

dorosłej. Wysokość sznurka dostosowujemy do wysokości dziecka.  

2. Zabawy z kocem (elem. Metody M. Bogdanowicz) 

Potrzebne materiały: 

• Koc 

• Wygodny strój 

Hamak – dziecko kładzie się na kocu a rodzice chwytają za rogi i delikatnie bujają 

dziecko.  

10.04.2020 

1. „Zajączki” – zabawa paluszkowa  

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 



Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica.  

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze 

splecionymi dłońmi. 

2. Puszysty baranek 

Potrzebne materiały:  

• wata,  

• klej, 

• papier,  

• czarny flamaster 

Na kartce papieru rodzic rysuje szablon 

baranka. Dziecko przy asyście rodzica 

przykleja kłębuszki waty na obrazek. 

2. Masażyk 

Rodzic próbuje pomasować ciało dziecka różnymi fakturami: gąbki, szczoteczki, 

szmatki, piórka, pędzle, piłki. Znajdźcie wspólnie fakturę, która wywołuje u dziecka 

najprzyjemniejsze odczucia. 

 

 

 

 

 

 

 


