
                               Propozycje zabaw dla dzieci i rodziców 

Gr. V, VI 

 

01.04.2020 

1. Zabawa kreatywna ,, Zabawa piaskiem kinetycznym lub mąką” 

Potrzebne materiały: duży karton, piasek kinetyczny, mąka 

Wykonanie: Rodzic wsypuje dowolną zawartość piasku lub mąki do kartonu                         

i zachęca dzieci do wspólnej zabawy. Można budować zamki, labirynty lub stworzyć 

prawdziwy plac budowy z koparkami i walcami. 

2. Zabawa logiczna ,,Układanie wzorów z nakrętek” 

Potrzebne materiały: kolorowe nakrętki, kartki A4, kolorowy papier 

Wykonanie: Rodzic z kolorowego papieru wycina kółka i nakleja je w dowolnej 

kolejności, pionowo na kartce. Zadaniem dziecka jest ułożyć nakrętki na kółeczka                  

o tym samym kolorze na kartkę, którą przygotował rodzic. 

3. Zabawa ruchowa ,,Zabawa muzyczna” 

Potrzebne materiały: muzyka, 

Wykonanie: Przy włączonej muzyce dziecko tańczy, podskakuje po pokoju.                        

W pewnym momencie rodzic zatrzymuje muzykę i wydaje komendy: 

• dotknij krzesła, 

• dotknij podłogi, 

• znajdź przedmiot w kolorze żółtym, 

• przytul mamę…. 

4. Zabawa relaksacyjna ,,Zatrzymaj piłeczkę” 

Potrzebne materiały: piłeczka ping pong 

Wykonanie: Dziecko z rodzicem siedzi przy stoliku naprzeciwko siebie. Nogi są 

swobodnie oparte o podłogę, dłonie leżą na udach, tułów wyprostowany. Na stoliku 

leży piłeczka pingpongowa. Zadanie polega na dmuchaniu piłeczki tak, aby była 

cały czas w ruchu i nie spadła. 

02.04.2020 

1. Zabawa kreatywna ,,Muzyczne zabawy” 

Potrzebne materiały: plastikowe butelki, pudełka, rolki od ręcznika papierowego, 

gumki recepturki, brokat, ryż 



Wykonanie: Dziecko z pomocą rodzica wypełnia butelki ryżem ozdobionym 

brokatem. Karton owijamy gumkami recepturkami ,,gitara,,. Kartonowe tuby 

ozdabiamy gumkami i ,trąbimy, przez nie.  

2. Zabawa logiczna ,,Puzzle” 

Potrzebne materiały: kolorowe ilustracje 

Wykonanie: Rodzic prezentuje dziecku ilustracje . Najlepiej aby ilustracja była 

formatu A4 i zawierała małą ilość elementów. Rodzic rozcina obrazek na dwie lub 

trzy części i prosi dziecko, aby złożyło go w całość. 

3. Zabawa ruchowa ,,Tor przeszkód” 

Potrzebne materiały: krzesła, koło hula hop, rolki od ręczników papierowych, piłka 

Wykonanie: Rodzic rozkłada według własnej wyobraźni i możliwości dziecka 

wymienione przedmioty i motywując dziecko oklaskami zachęca do pokonania toru 

przeszkód., np. tunel z krzeseł, ścieżka tip top z rolek, cel piłką do koła hula hop itp. 

4. Zabawa relaksacyjna ,,Kłębuszek” 

Potrzebne materiały:  muzyka relaksacyjna 

Wykonanie: Dziecko leży swobodnie w najwygodniejszej dla siebie pozycji, tzn. na 

plecach, brzuchu, boku i słucha muzyki. Na sygnał muzyczny zwija się w kłębuszek, 

chowa głowę, podkurcza nogi, na których zaciska ręce.Przez chwilę trwa w tej 

pozycji.Powrót pierwszej melodii oznacza powrót do leżenia w pozycji wejściowej. 

 

03.04.2020 

1. Zabawa kreatywna ,,Łowienie rybek” 

Potrzebne materiały: słomka, makaron rurki, 

Wykonanie: Wprowadzamy dzieci do zabawy tłumacząc, że wygięta słomka to 

nasza wędka, a makaron to ryby. Dzieci pod nadzorem rodzica wciągają powietrze 

przez słomki i próbują, złowić rybkę. 

 

2. Zabawa logiczna ,,Pamięć dotykowa” 

Potrzebne materiały: przedmioty o różnej fakturze, np. piórko, kamień, wata, pumeks 

itp. 

Wykonanie: Rodzic prezentuje dziecku wybrane przedmioty. Po chwili zakrywa jeden 

z nich. Zadaniem dziecka jest zgadnąć, który przedmiot zniknął. 



3. Zabawy ruchowe ,,Labirynt” 

Potrzebne materiały: sznurek, włóczka wełny 

Wykonanie: Rodzic rozwija sznurek, na wysokości 1m, w salonie w taki sposób, aby 

stanowił on labirynt. Zadaniem dziecka jest przejście go w taki sposób, aby nie 

dotknąć elementu labiryntu. 

4. Zabawa relaksacyjna ,,Czytanie bajek” 

Potrzebne materiały : polecane książki: ,, Najkrótsze bajki,, Bolesław Zagała,                     

,,O smoku, który lubił krówki”  Elżbieta Pałasz i inne, które są w wyposażeniu domowej 

biblioteki. 

Wykonanie: Rodzic w miłej atmosferze czyta dziecku bajki, odpowiada na pytania                              

i zachęca do dialogu pobudzając jego wyobraźnię. 

 

6.04.2020  

1. Podwórkowe rozmowy” – zabawa  z  naśladowaniem  głosów zwierząt.  

Potrzebne materiały: Wystarczy wygodne miejsce 

Rodzic  prowadzi zabawę  czytając tekst .Opowiada, zadaniem dziecka jest 

słuchanie i powtarzanie odgłosów zwierząt  

Następnie, na hasło rodzica, dziecko samodzielnie próbuje  naśladować  odgłosy 

zwierząt, np. rodzic  mówi: kot  – dziecko odpowiada: miau,miau. itd… 

Na wsi nie można się nudzić! 

Tyle tu zwierząt mieszka. 

I wszystkie mają pełne ręce roboty. 

Nie, nie ręce – łapki, nóżki, kopytka... 

Porozmawiajmy z nimi. Odpowiedzą nam w swoim języku. 

Koń: iiiichacha; parskanie – prrrr (wargi wibrują); 

krowa: muuu, muuu, 

koza: meee, meee, 

świnia: kwik, kwik; oing, oing, 

baran: beee, beee, 

pies: hau, hau, wrrrr, 

kot: miau, miau, 

indyk: gul, gul, 



gęś: gę, gę, 

kogut: kukurykuuu, 

kura: ko, ko, ko, 

kurczątko: pi, pi, pi, 

kaczka: kwak, kwak, 

 2. Zabawa  z kurką  

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

Wykonanie:  

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. Praca plastyczna – Kolorowe jajko 

Potrzebne materiały:     

• wycięte jajko z papieru  im większe tym lepiej (kartka A4)  

• farby   

• kredki  

• skrawki papieru kolorowego  

• klej,  bibuła lub inne materiały które mamy w domu  

Rodzic  pomaga ozdobić dziecku jajko w ciekawy sposób. aby było kolorowe. stara 

się aby dziecko dominowało w pracy. Pamiętając o zachowaniu 

bezpieczeczeństwa. 

 

7.04.2020   

1. Dziś zaczniemy od zabaw na paluszkach  

Zabawa paluszkowa  LECI, LECI / wiersz Porazińskiej/ 

Potrzebne materiały: niewątpliwą zaletą tej zabawy jest to, że możemy bawić się 

nimi wszędzie, nie potrzeba specjalnego miejsca, aby je przeprowadzić. 

Zabawa polega na tym że rodzic pokazuje palcem poszczególne części ciała 

wymieniając imię dziecka. 

Leci, leci pszczoła do …….. czoła.. ………….. śpi. 

Leci, leci osa do ………… nosa.. ……….śpi. 

Leci, leci mucha do ………… ucha... ……….. śpi. 



Leci bąk tłuściutki - bzzzz! 

do …………… bródki... - 

A tuś mi! 

 2. Zabawa ruchowa w domu „ 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. 

 

3. Zabawy logiczne  - Zagadki  

- „Co mruczy, drapie i lubi mleko?”  

- To cukierek jest z patyczkiem, 

lubisz lizać go języczkiem. 

 

8.04.2020 

 

1.Zabawa  ruchowa - Gimnastyka  

 

Zabawa polega na pokazywaniu części ciała razem z dzieckiem. Podczas zabawy                 

z dzieckiem rodzic czuwa nad jego bezpieczeństwem. 

A gimnastyka dobra sprawa  

Dla nas wszystkich to zabawa  

Ręce w górę i w przód i w bok  

Skok do przodu, w górę skok. 

 

Głowa, ramiona, kolana pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos. 

 

Głowa, ramiona, kolana pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos.  

 

2. Zabawa ruchowa - Rzucamy do celu 

Prosta, ale zajmująca gra. 



Potrzebne materiały: 

• miska lub wiaderko   

• piłki małe lub kulki z papieru   

Wykonanie: Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do niego piłki,  

kulki z gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych rzutów 

z linii mety.  

3. Zabawa  ruchowa w chowanego  

Tej zabawy nikomu nie trzeba rekomendować. Dzieci ją uwielbiają. Jeśli macie                   

w domu więcej miejsca i dużo zakamarków, zabawa w chowanego będzie super 

pomysłem. 

4. Zabawa w co zniknęło? 

Potrzebne materiały: 4 zabawki .(piłka lalka auto miś) 

Wykonanie: Zabawa polega na wyłożeniu  4 zabawek które wybierze dziecko. 

Najlepiej   gdy zabawki będą różnej wielkości. 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. 

 

5. Zabawa  ruchowa „ Już  potrafię” 

Wykonanie: Rodzic pokazuje dziecku jak wykonać ćwiczenie. Następnie prosi, by 

dziecko naśladowały jego ruchy: 

–wstaje wyprostowany 

–wyciąga obie ręce do sufitu 

–wyciąga obie ręce w bok 

–wyciąga obie ręce przed siebie 

–dotyka stóp czubkami palców dłoni 

–dotyka lewą dłonią prawego kolana 

–dotyka prawą dłonią lewego kolana 

–z zamkniętymi oczami, dotyka palcem wskazującym czubka nosa 

 

 

9.04.2020 

1. Zabawa z Piosenką  

Nieznajomy - Śpiewające Brzdące 



1. Stuk, puk, stuk, puk, udajemy, że pukamy do drzwi 

ktoś stuka do drzwi. 

Puk, puk, puk, puk, 

otwórz proszę mi.   składamy ręce i prosimy 

Kto to? Kto to? 

Kto to może być?   rozkładamy ręce ze zdziwionymi minami 

Nie wiem. Nie znam.   wzruszamy ramionami 

Nie otworzę ci.   grozimy palcem 

Ref: Bo tak jak w bajkach   wstajemy, chodzimy w kółeczku 

zdarzyć się może,  

że przyjdzie wilk   robimy groźną minę złego wilka 

o pewnej porze. 

Ty się pomylisz,   stukamy się palcem po skroni 

że kogoś znasz, 

otwierasz drzwi   udajemy, że otwieramy drzwi 

i problem masz.   łapiemy się za głowę 

 

2. Praca plastyczna - Tulipany  

Potrzebne materiały:   

• kartka  

• ziemniak  

• farby 

Wykonanie: Ziemniaka przecinamy na pół- na obu częściach przy pomocy nożyka 

wycinamy kształt główki tulipana  Następnie pieczątkę tulipana  dajemy dziecku by 

maczało  w farbie w dowolnym kolorze i  odbijało pieczątki na kartce po odciśnięciu 

tulipanów Na koniec domalowujemy zielone łodygi i liście  można oczywiście 

palcem lub pędzelkiem. Oczywiście podczas całej  zabawy rodzic czuwa nad 

bezpieczeństwem dziecka. 

 

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. Zabawa ruchowa  Zajączki szukają marchewki 

Potrzebne materiały: klocki   

Wykonanie: W dowolnych miejscach w domu układamy  5 klocków  na podłodze.      

W umiarkowanym tempie dziecko maszeruje w określonym kierunku. Na sygnał 

„zajączek szuka marchewki”  dziecko stara się podnieść  leżącego klocka, podnosi  

go i wyciąga rękę wysoko w górę - "zajączek znalazł marchewkę". 

3. Zabawa z pokazywaniem - „Zajączek” 

Tutaj są zajączka uszy (Podnosimy zajęcze uszy. Po pewnym czasie, gdy dziecko 

osłucha się już z wierszyki zachęcamy je by nas naśladowało.) 

A tu jego nos (Dotykamy swojego kciuka. Potem dotykamy noska dziecka lub 

prosimy aby nam pokazało, gdzie go ma.) 

W taki sposób kica, (Zginamy i wyprostowujemy kilkakrotnie rękę w nadgarstku. 

Prosimy dziecko, aby też tak spróbowało.) 

Gdziekolwiek się znajduje. 

W taki sposób przymila się, (Przytulamy zajączka do swojej brody, głaszczemy  

palcami policzek dziecka i zachęcamy je, aby odwzajemniało ten czuły gest.) 

Zamyka oczy i idzie spać, (Zamykamy swoje oczy. Prosimy by dziecko zrobiło to samo 

co zajączek.) 

Ze schowanymi łapkami.(Głaszczemy zajączka. Chowamy rączki dziecka pod 

kołderkę. Całujemy serdecznie dziecko.) 


