
Propozycje zabaw dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziału 

przedszkolnego 

 

Witam, w związku z nietypową sytuacją życiową w jakiej się znaleźliśmy 

proponuję wykorzystać zwolnione tempo życia by podtrzymać dobre relacje  

z naszymi dziećmi. Mamy okazję pobyć ze sobą, dowiedzieć się więcej  

o naszych maluszkach, zaobserwować postępy rozwojowe, które ostatnio 

poczynili nasi chłopcy. Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, postarajmy się 

zwolnić, zaopiekujmy się dziecięcym lękiem i niepokojem, zadbajmy  

o poczucie bezpieczeństwa - pobawmy się z nimi, poprzytulajmy, poczytajmy, 

pooglądajmy wartościowe bajki, porozmawiajmy o tym, co się dzieje i jak każdy 

z nas się w związku z tym czuje. Przede wszystkim nie przekazujmy dzieciom 

swojej paniki, ponieważ są one bardzo podatne na wyłapywanie naszych emocji. 

Nawet jeśli wydaje się nam, że dziecko nie do końca rozumie co się teraz dzieje, 

to jednak tę nerwowość, lęk i niepewność przejmuje od nas. Nasze dzieci mają 

dostęp do różnych mediów starajmy się mądrze wybierać treści, które mają 

ogromny wpływ na nasze maluchy. Zanim wrócimy do zajęć w naszym 

przedszkolu chciałabym zaproponować Państwu kilka zajęć i zabaw, które będą 

stanowić kontynuację działań podejmowanych na zajęciach przedszkolnych. 

Podczas naszej nieobecności zmieniła się pora roku to ważna informacja dla 

naszych chłopców, ponieważ codziennie dokonujemy obserwacji pogodowych 

oraz często przyrodniczych. Chciałabym żeby chłopcy z Państwa pomocą od 

poniedziałku prowadzili kalendarz pogody. Na dowolnej kartce rysujemy tabelkę, 

na górze wypisujemy dni tygodnia a zadaniem naszych dzieci jest narysowanie 

pogody w danym dniu. Tabelkę możemy również wydrukować jeśli mamy taką 

możliwość. Proszę rodziców o wymienianie pór roku, a podczas wymieniania 

aktualnej dzieci podnoszą rączki do góry, dzieci komunikujące się werbalnie 

powtarzają nazwę pory roku, podobnie postępujemy z nazwami miesięcy, 

natomiast dni tygodnia utrwalamy korzystając z wierszyka doskonale znanego 

naszym dzieciom: 

Tydzień ma siedem dni, 

zna je ciocia, znasz je Ty, 

poniedziałek, wtorek, środa, 



czwartek, piątek i sobota 

a w niedzielę z ciocią Anią 

Powtarzamy znów to samo! 

Tydzień ma siedem dni… 

Proszę o odtworzenie piosenek„ Budujemy ciszę” 

https://www.youtube.com/watch?v=OJt497rk_X0 oraz „W naszym przedszkolu pełno 

muzyki jest” https://www.youtube.com/watch?v=HzuQmEf9pbc , nasi chłopcy ilustrują 

treść piosenki ruchem, proszę żeby dzieci nauczyły wykonywać te gesty swoich 

rodziców  

Zachęcam do słuchania razem z dziećmi piosenek o tematyce wiosennej oraz 

polecam zestaw piosenek, które odtwarzamy w przedszkolu dla dzieci nie 

uczestniczących w leżakowaniu: „Czas radości” 
https://www.youtube.com/watch?v=t_8JEe2rpXQ 

Proponuję zabawę ruchową według Programu Aktywności Knillów, opierającą 

się na różnych rodzajach aktywności fizycznej przy akompaniamencie muzyki. 
https://www.youtube.com/watch?v=IfXtlbxkrNI 

Powyższe informacje są stałym elementem naszych zajęć i warto je powtarzać z 

chłopcami codziennie. Mam również propozycje atrakcyjnych i łatwych do 

zorganizowania w domu zabaw na każdy dzień  

PONIEDZIAŁEK 

MASA BALONOWA- przygotowujemy masę z kleju szkolnego i żelu do prania (po 

4 łyżki) mieszamy i gotowe, masę możemy wzbogacić pianką do golenia, 

fantastycznie się formuje dostarcza ciekawych wrażeń i przy pomocy słomki 

możemy ją nadmuchać tworząc naprawdę duże balony. 

WIOSENNE KANAPKI- zachęćmy nasze dzieci do przygotowania kolorowej 

kanapki dla każdego członka naszej rodziny. 

WTOREK 

KAMIENNA LITERKA- zachęcamy dzieci do zbierania kamyczków wokół naszego 

domu, przygotowujemy szablon pierwszej literki imienia naszego dziecka  

i zachęcamy do układania kamyczków. 

https://www.youtube.com/watch?v=OJt497rk_X0
https://www.youtube.com/watch?v=HzuQmEf9pbc
https://www.youtube.com/watch?v=t_8JEe2rpXQ
https://www.youtube.com/watch?v=IfXtlbxkrNI


ŻELOWY GNIOTEK- za pomocą lejka wsypujemy cekiny lub brokat do balonu (im 

jaśniejszy tym lepiej) rozrabiamy żelatynę, studzimy i wlewamy do balonu, który 

dokładnie zawiązujemy. Gotowe - nasz gniotek ma właściwości piłeczki 

kauczukowej. 

ŚRODA 

POŁAWIANIE FASOLI- potrzebujemy kubek, fasolę i słomkę. Zabawa polega na 

zasysaniu powietrza w taki sposób, aby zassać fasolę do końcówki słomki  

i przenieść poza kubek nie dotykając fasolki palcami. 

ROSNĄCE FARBY- mieszamy po jednej porcji soli, mąki oraz wody np. po 2 łyżki  

i barwimy farbami, które mamy w domu. Po wykonaniu pracy przez dziecko 

wypiekamy ją 30 sekund w kuchence mikrofalowej. Praca twardnieje unosi się 

dając bardzo ciekawy efekt końcowy. 

CZWARTEK 

MASA SOLNA- mieszamy szklankę soli, szklankę mąki i pół szklanki wody,  

z powstałego ciasta formujemy lub wycinamy foremkami do ciasteczek dowolne 

kształty, zachęcam do tematyki wiosennej. 

HODOWLA FASOLI, SZCZYPIORU, RZEŻUCHY LUB PIETRUSZKI-zachęcam do 

założenia domowego ogródka. 

PIĄTEK 

SZTUCZNY ŚNIEG- Do wykonania zimnego śniegu potrzebujecie: 8 opakowań 

sody oczyszczonej oraz jedną piankę do golenia. Do miski wsypujemy sodę  

i dodajemy piankę mieszając razem wszystkie składniki. Już w trakcie mieszania 

dziecko poczuje, że masa jest chłodna. Po zagnieceniu masy wstawiamy nasz 

śnieg do lodówki na 30 minut. Po tym czasie sztuczny śnieg jest zimny i ma 

doskonałą konsystencję do zabawy. Z pewnością każdy maluch ucieszy się z takiej 

zabawy. 

CIENIE- do tej zabawy ustawiamy na kartce ulubione zabawki i przedmioty 

naszego dziecka i pisakiem odrysowujemy cienie, podobnie sprawdza się 

odrysowywanie kredą cienia dziecka na chodniku. 

 



 

PONIEDZIAŁEK 

SYMETRYCZNE PUNKTY- naklejamy na podłodze metr taśmy klejącej, zabawa 

polega na układaniu przedmiotów wzdłuż osi symetrii i tworzeniu lustrzanego 

odbicia po drugiej stronie taśmy. 

KWITNĄCE DRZEWA- malujemy brązową farbą pień drzewa i gałązki natomiast  

w miejscu pączków naklejamy uprażony popcorn. 

WTOREK 

TOR PRZESZKÓ D- wykorzystujemy do zbudowania toru przeszkód sprzęty 

i zabawki dostępne w domu, tor pokonujemy razem z dzieckiem. 

KARTA WIELKANOCNA- zachęcam do wykonania własnoręcznie kart 

świątecznych ulubioną techniką naszego dziecka. 

ŚRODA 

FOLIOWY WITRAŻ- jedno z okien w naszym domu oklejamy folią streczową, na 

której malujemy lub odciskamy dłonie, ta aktywność i gra świateł z pewnością 

zachwyci nasze dzieci. 

CZWARTEK 

KURCZACZKI Z PAPIERU Z RUCHOMYM DZIOBEM- film instruktażowy znajdziecie 

Państwo na https://www.youtube.com/watch?v=CtbFLxOvwXk 

KRÓLICZKI BUŁECZKI- film instruktażowy znajdziecie Państwo na stronie: ”Uwaga 

babcia piecze chleb” https://www.youtube.com/watch?v=Tct1LYMkZQY 

W PIĄTEK proponuję wykonać pisanki, kraszanki i wszelkiego rodzaju jajka 

wielkanocne , proponuję słuchanie piosenek dziecięcych i przeczytanie 

opowiadań o tematyce wielkanocnej 

                                                                Pozdrawiam serdecznie 

                                                                     Anna Guzanowska          

 

https://www.youtube.com/watch?v=CtbFLxOvwXk
https://www.youtube.com/watch?v=Tct1LYMkZQY

