
29.05.2020r. piątek  

Dzień dobry! W dzisiejszych zajęciach znajdują się propozycje na wspólne zabawy dziecka z 

rodzicami. Zapraszam! 

 

Przebieg zajęć: 

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”): 

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy  

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”    

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. Pytamy dziecka czy świeci słońce? Czy pada 

deszcz? Czy są chmury na niebie? Itp. 

3.Dziś jest piątek. Ten dzień oznaczony jest kolorem żółtym. Proszę poszukać wraz z dzieckiem koloru 

żółtego  w swoim otoczeniu, na ubraniu. 

4. Zabawy integracyjne w kole: 

Jedna osoba czyta wierszyk, a reszta naśladuje poszczególne czynności. Można również powtarzać 

wersety na zmianę.  

„Teraz sobie zaklaszczemy raz i dwa ( wszyscy klaszczą w dłonie) 

Teraz sobie zaklaszczemy raz i dwa ( jw.) 

Teraz sobie zaklaszczemy, zaklaszczemy sobie 

Teraz sobie zaklaszczemy raz i dwa ( jw.) 

Teraz nóżką przytupniemy raz i dwa ( lekko uderzamy nogą o podłogę) 

Teraz nóżką przytupniemy raz i dwa ( jw.) 



Teraz nóżką przytupniemy, przytupniemy nóżką 

Teraz nóżką przytupniemy raz i dwa.( jw.) 

 

Teraz sobie zatańczymy raz i dwa ( lekko kołyszemy się na boki) 

Teraz sobie zatańczymy raz i dwa (jw.) 

Teraz sobie zatańczymy, zatańczymy sobie 

Teraz sobie zatańczymy razi dwa (jw.) 

 

Teraz smerfy wystraszymy raz i dwa ( wymawiając słowa hu - ha 

odwracamy się do osób stojących obok) 

Teraz smerfy wystraszymy raz i dwa ( jw.) 

Teraz smerfy wystraszymy, wystraszymy smerfy 

Teraz smerfy wystraszymy raz i dwa ( jw.) 

 

Teraz wszystko powtórzymy raz i dwa ( powtarzamy gesty 

od początku zabawy) 

Teraz wszystko powtórzymy raz i dwa ( jw.) 

Teraz wszystko powtórzymy, powtórzymy wszystko 

Teraz wszystko powtórzymy raz i dwa( jw.).” 

• Zabawa „ Zuch” 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=32ui5rhtq1I Piosenka ta jest znana dzieciom. 

Często przy niej bawiliśmy się na zajęciach muzycznych w przedszkolu. Pokazujemy na części ciała jak 

jest w piosence. 

„Przygotował zuch dwie nogi 

Do dalekiej wielkiej drogi 

Noga lewa, noga prawa 

Dla nas zuchów to zabawa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=32ui5rhtq1I


Idzie zuch, a wicher dmucha 

I do tyłu ciągnie zucha 

Ale zuch się nie przejmuje 

I do przodu maszeruje. 

Przygotował zuch dwie ręce 

Tylko dwie, bo nie miał więcej 

Ręka lewa, ręka prawa 

Dla nas zuchów to zabawa 

Idzie zuch, a wicher...” 

5. Zabawy z rodzeństwem. 

 Rodzic z zawiązanymi oczami rozpoznaje swoje dziecko po dotyku 

 Podawanie piłki górą i dołem lub bokiem– uczestnicy w dwóch rzędach, przeplatani rodzic– 

dziecko 

 Rzuty do celu – rodzic tworzy z rąk „ kosz”, do którego dziecko musi trafić piłką 

6. Praca plastyczna. 

W załączniku znajdują się puzzle do wycięcia. Proszę wyciąć puzzle i z dzieckiem przykleić obrazek na 

kartce. 

 

Tyle na dziś.  

Zachęcam do wysyłania zdjęć na domowo393@gmail.com  

Pozdrawiam serdecznie! 

mailto:domowo393@gmail.com

