
Propozycje zabaw dla Dzieci i Rodziców  

 01- 10.04.2020 – Żłobek nr 13 „Maciuś” 

 

 

ZABAWY DLA DZIECI W WIEKU 11 m-cy – 1,7 lat 

(Grupa „Maleństwa”) 

 

„A KU-KU, GDZIE JEST JAJKO?” - Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i pamięć 

Rodzic wykorzystując do tego trzy pudełka albo poduszki rozłożone na dywanie 

chowa (wykonane z papieru bądź gotowe plastikowe) jajka. Następnie prosi dziecko 

aby wskazało i podniosło pudełko, poduszkę gdzie znajduje się jajko. Czynność 

powtarzamy wielokrotnie zmieniając miejsce poszukiwanego przedmiotu (jajka). 

 

„WIELKANOCNY BARANEK” - Zabawa plastyczna 

Rodzic rysuje na arkuszu szarego papieru, brystolu bądź kartce z bloku plastycznego 

sylwetkę przedstawiającą baranka wielkanocnego. Następnie korzystając                              

z dostępnych w domu materiałów (waty, płatków kosmetycznych) dziecko wraz                   

z rodzicem przyklejają je na baranka. 

 

„ZAJĄCZKI” - Zabawa muzyczno-ruchowa 

Rodzic śpiewa dziecku piosenkę ilustrując ją ruchem (podskoki, trzymanie za ręce). 

Następnie dziecko wspólnie z rodzicem bawi się do piosenki (wspólne 

podskakiwanie, chwytanie się za ręce, obracanie). 

 

,,Zajączki, zajączki” 

,,Zajączki, zajączki, zajączki, 

Skakały przez pola i łączki. 

Stanęły nad lasem i patrzą, 

jak dzieci się bawią i skaczą. 

A dzieci podały im rączki 

i z dziećmi skakały zajączki 

hop, hop la la ,hop,la, la, hop-la 

hop, hop la la, hop la la, hop-la.” 

 

„KOLOROWE JAJKA” - Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową, 

motorykę małą  

Dziecko wraz z rodzicem zgniata kolorowe kartki papieru, tworząc z nich kulki ,,jajka”. 

Rodzic może dodatkowo obkleić je taśmą klejącą. Następnie dziecko wkłada je do 

rozłożonych na dywanie koszyków (pojemników, pudełek). Rodzic może również                   

w kartonie wyciąć dziury przez które dziecko będzie wkładało jajka do środka. 

Następnie otwieramy karton, wysypujemy i powtarzamy czynność. 

 

 



WITAMY PRZYLATUJĄCE PTAKI 

Dzieci osłuchują się z treścią rymowanki „Panie Bocianie” zapoznają się z wyglądem 

bociana na podstawie zastosowania przez osobę prowadzącą maskotki 

przedstawiającej ptaka. Rodzic wskazuje na maskotce: skrzydła, dziób i długie 

bocianie nogi. 

„PANIE BOCIANIE” 

Bocian szuka bocianicy. 

Nie wróciła z zagranicy??! 

-Niech pan się nie smuci, 

Bocianica kiedyś wróci. 

-Niech pan panie bocianie, 

Przygotuje 

Dla swojej żony 

Mieszkanie. 

-A gdzie, a gdzie, 

-Na wysokim drzewie , 

Albo na stodole, 

W drewnianym kole. 

 

ZABAWA RUCHOWA: „BOCIANIE GNIAZDO” 

Rodzic po podłodze rozkłada kilkanaście miękkich gałązek np. Brzozy. Zadaniem 

dzieci jest pozbieranie ich do koszyka , który y samym zamieni się w bocianie 

gniazdo. 

 

ZABAWA RUCHOWO- NAŚLADOWCZA „Kle, kle boćku” 

 

„KLE,KLE,KLE”! 

Główka kiwa się na boki, 

Rączki robią kle, kle,kle, 

Nóżki robia tup,tup, tup, 

W tył i w przód . 

Obracamy się wolniutko –raz i dwa 

I machamy skrzydełkami ty i ja. 

 

Zabawę tą zaproponujemy zwłaszcza wtedy , gdy widzimy, że maluchy rozpiera 

energia. Rodzic recytuje rymowankę , a dziecko wykonuję czynności, o których jest w 

nim mowa. Dziecko w ten sposób wyładowuje nadmiar energii i ćwiczy koordynację  

ruchową. 

 

ZABAWA PLASTYCZNA „BOCIAN” 

Dziecko wraz z rodzicem ćwiczy wzrokowo-ruchową motorykę małą, kolorując 

ilustrację przedstawiającą bociana za pomocą flamastrów, farbek, kredek itp.  

 



 
 

 

„WIOSENNY TANIEC ZE WSTĄŻKAMI” - ZABAWA TANECZNO – RUCHOWA 

Rodzic przygotowuje różnokolorowe papierowe wstążki o długości 30-40cm  z 

wytrzymałego papieru o cienkiej fakturze. Każdy z uczestników zabawy bierze w dłoń 

kolorową wstążkę i swobodnie zaczyna machać  nią w różnych kierunkach z  różną 

prędkością w rytm muzyki.  

Dzieci wspólnie z rodzicem tańczą do piosenek pt. : 

 „ Przylatują do nas ptaki wiosną”, „Agadu”, „ Kle , kle boćku kle, kle witaj nasz 

bocianie” 

Przy pomocy wstążek możemy pokazać dziecku jak można robić  różne figury w 

powietrzu. 

Dzięki wstążkom nasze dzieci nauczą się operowania różnymi przedmiotami, 

rozwijamy umiejętność posługiwania się obiema rękami. Rozwijamy również 

kreatywność i fantazję poprawiając jednocześnie koordynację motoryczną. 

 

ZABAWA RELAKSACYJNA: 

Dzieci poprzez zabawę z wykorzystaniem syntetycznych piórek uczą się relaksacji 

siedząc z rodzicem lub opiekunem na dywanie. Piórka służą do delikatnego masażu 

dłoni lub karku. Dodatkowo  dzieci mogą zdmuchiwać z dłoni piórka na podłogę. 

Podczas zabawy zaleca się po  cichu spokojnej muzyki relaksacyjnej np. „Cztery pory 

roku”, lub odgłosy ptasiego śpiewu. 

 

 



 

 

ZABAWY DLA DZIECI W WIEKU OD 1,6 - 2,1 lat 

(Grupa „Kłapouszki”) 

 

„ŻÓŁCIUTKIE KACZĄTKO” 

Na podstawie ilustracji,  obrazków i zabawek rodzic przybliża i opisuje dziecku postać 

kurczaczka. 

 

PUZZLE 

Próba układania puzzli dwuelementowych, przedstawiających kurczątko                         

i zajączka. Rodzic przecina dowolną ilustrację kurczaka w formacie A4 na pół. 

Następnego dnia ten sam obrazek na cztery części. Dziecko uczy się kojarzyć coraz 

to więcej elementów. 

 

WESOŁE ZAJĄCZKI 

Za pomocą maskotki,  pacynki itp. rodzic przedstawia dziecku zajączka i opisuje jego 

wygląd ( długie uszy, długie nogi i wąsy): 

 

Zając zwierzakiem jest wyjątkowym, 

długie ma uszy na czubku głowy.  

Tymi uszami wciąż nasłuchuje, 

czy nikt na niego dziś nie poluje. 

 

Oczka ma śliczne, ogon mięciutki, 

i zawsze lubi być wesolutki. 

Skacze wysoko, pełno go wszędzie, 

szczęśliwy zając niech zawsze będzie. 

 

ZAJĄCZKI DO NORKI 

Rodzic układa na dywanie szaliki, apaszki w formie koła. W rytm wesołej muzyki 

dziecko tańczy, a gdy muzyka milknie dziecko udając króliczka ma  za zadanie 

wskoczyć do swojej norki. 

 

„Zajączki” 

Zajączki, zajączki, zajączki 

skakały przez pola i łączki. 

Stanęły pod lasem i patrzą, 

jak dzieci się bawią i skaczą. 

 

A dzieci podały im rączki 

i z dziećmi skakały zajączki. 

Hop, hop la la, hop la la, hop-la. 

Hop, hop la la, hop la la, hop-la! 

 



 

ZAJĄCZEK Z KURCZACZKIEM 

Wspólna praca plastyczna. Wyklejanie konturów zajączka różnego rodzaju 

skrawkami materiału, włóczką, papierem, bibułą. 

 

CO TO JEST PISANKA? 

Rodzic prezentuje dziecku różne pisanki: naturalne, drewniane i plastikowe. Opisuje 

ich wygląd, wyjaśnia z czego zostały zrobione. 

 

SZUKAMY PISANEK 

Zabawa ruchowo-porządkowa. Dziecko wycina wraz z rodzicem pisanki w różnych 

kolorach, np. czerwona, zielona, niebieska następnie wspólnie poszukują w domu 

przedmiotów w tym samym kolorze. Następnie rodzic chowa w domu pisanki                          

a dziecko stara się je odnaleźć. 

 

KOSZYCZEK WIELKANOCNY 

 Rodzic prezentuje dziecku koszyk wielkanocny oraz artykuły, które oprócz pisanek 

powinny się w nim znaleźć : baranek, kurczaczek, wędlina, chleb, sól. Dziecko 

ogląda i wkłada do koszyka. 

 

PISANKI 

Zaprezentowanie dziecku fragmentów wierszyka  „Pisanki”. Przedstawienie jego treści 

za pomocą ilustracji: 

Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe. 

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 

piękne opowiastki 

 

 

 

 



NASZA PISANKA –WSPÓLNA PRACA PLASTYCZNA 

Wypełnianie konturów narysowanej na kartce dużej pisanki np. przyklejanie waty, 

malowanie kredkami. 

 

ZABAWY DLA DZIECI W WIEKU 1,9 – 3,3 lat 

(Grupy: „Kangurki”, „Kubusie”, „Króliczki”, „Tygryski”) 

 

ZABAWA PLASTYCZNA”PUCHATY BARANEK”: 

Zabawa plastyczna angażująca zarówno dziecko, jak i rodzica. Futerko baranka 

można wykonać praktycznie ze wszystkiego: waty, płatków kosmetycznych, 

plasteliny, serwetek, pomponików, wełny, a nawet popcornu – co nam tylko 

wyobraźnia podpowie. Zabawa ta doskonale rozwija wyobraźnię, ćwiczy małą 

motorykę, a także pozwala wzmacniać więź między dzieckiem, a rodzicem. 

- Potrzebne materiały: kartka papieru, najlepiej kolorowa, kartka z ciemnego, 

sztywnego papieru – na głowę baranka, miseczka do odrysowania, klej, surowce na 

futerko baranka: wata, płatki kosmetyczne, plastelina, wełna itp. biały papier lub 

plastelina na oczka, 

- Wykonanie: Na kolorowej kartce rodzic odrysowuje kształt koła, następnie kontur 

ten smarujemy klejem. Dziecko wypełnia kontur  np. watą. Będzie to brzuszek 

naszego baranka. Następnie rodzic z ciemnego papieru wycina kształt głowy oraz 

nogi baranka. Dziecko dokleja barankowi głowę, a także nóżki. Oczka możemy 

zrobić z białego papieru, albo plasteliny lub też możemy użyć gotowych, 

plastikowych oczek, jeśli posiadamy w domu. I gotowe! 

 

    2.  

 



ZABAWA DYDAKTYCZNA „PTASZKI” 

Zapoznanie dzieci z ptakami kojarzonymi z nadejściem wiosny : bocian, jaskółka, 

skowronek 

- Do zabawy potrzebujemy : Kolorowe sylwety ptaków bociana ,jaskółki i skowronka 

(najlepiej wydrukowane zdjęcia, tak aby przekazać dziecku rzeczywisty wizerunek 

ptaków), te same kolorowe obrazki lub zdjęcia  przedstawiające bociana , jaskółkę                 

i skowronka, jednak pocięte na kilka części – jako puzzle. 

Opisujemy dzieciom zdjęcia, wskazujemy na poszczególne części ciała ptaków, 

kolejno nazywamy je. Możemy również skorzystać z możliwości i przedstawić 

dzieciom dźwięki, jakie każdy z ptaków wydaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=cWMmzFO7Lhc  - jaskółka 

https://www.youtube.com/watch?v=X1X_UVQN1u0  - skowronek 

https://www.youtube.com/watch?v=QsLHO0heH7Y – bocian 

- Dodatkowym atutem przy wprowadzaniu dziecka w trudne dla niego pojęcia ( czyli 

tutaj nieznane mu nazwy ptaków) będzie zastosowanie bajki  lub wiersza np w formie 

teatrzyku. 

- Do takiej zabawy potrzebujemy : Koc, krzesła (forma kurtyny, sceny), patyczki (np. 

drewniane patyczki do szaszłyków) do których na taśmę lub za pomocą kleju 

przyczepimy obrazki o których mowa w wierszu czy bajce 

 

“Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony. 

 Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. 

Przysiadły na topoli, stare gniazdo poznały, 

 dzieciom na powitanie o wiośnie klekotały.” 

 

Po opisaniu i przedstawieniu każdego z ptaków warto zachęcić dziecko do zabawy      

z układaniem własnoręcznie stworzonych puzzli. Przed przystąpieniem do zabawy, 

aby zachować element niespodzianki (dziecko będzie jeszcze bardziej zaciekawione 

zabawą) nasze puzzle możemy wyciągnąć z koperty lub pudełka. 

Celem zabawy jest rozwijanie ciekawości poznawczej dziecka, rozwijanie zmysłu 

wzroku i słuchu oraz rozwijanie koordynacji oko – ręka. 

 

ZABAWA RUCHOWA „KLE, KLE BOĆKU”  

W związku z pojawieniem się nowej pory roku – wiosny, w naszym kraju pojawili się 

także goście ją zwiastujący. Jednym z nich jest bocian, jeden z najbardziej 

charakterystycznych zwiastunów wiosny. Proponujemy dzieciom i rodzicom wspólną 

zabawę w bociany, które szukają żab. 

Na początek zachęcam, aby pokazać dziecku sylwetkę bociana i opisać jego 

cechy charakterystyczne – długie, czerwone nogi, długi, czerwony dziób, biało – 

czarne upierzenie oraz odgłosy, które wydaje. 

Można się w tym celu posłużyć nagraniami na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=QsLHO0heH7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=cWMmzFO7Lhc
https://www.youtube.com/watch?v=X1X_UVQN1u0
https://www.youtube.com/watch?v=QsLHO0heH7Y
https://www.youtube.com/watch?v=QsLHO0heH7Y


Następnie wspólnie z dzieckiem zamieniamy się w bociany. Rozkładamy ręce                             

i poruszamy nimi w górę i w dół, jak skrzydłami, jednocześnie biegając po 

pomieszczeniu. Mówimy dziecku, że teraz bociany latają. Dziecko powtarza tę 

czynność. Następnie dorosły tłumaczy dziecku, że bociany wylądowały i teraz 

przechadzają się po łące. Razem z dzieckiem zaczynają chodzić powoli, podnosząc 

wysoko kolana i klaszcząc w wyciągnięte do przodu ręce – tak jak bocian klekoce 

dziobem. Na koniec bociany szukają żab i w tym celu muszą stanąć nieruchomo, na 

jednej nodze. Można przyłożyć dłoń do czoła – aby wypatrywać żab. Całość można 

powtarzać dowolną ilość razy, aż dziecko się nie znudzi, lub zmęczy. 

Celem zabawy jest wzmocnienie mięśni, ćwiczenie koordynacji ruchowej oraz 

równowagi. 

 

ZAGINIONE PTASZKI – ZABAWA SENSORYCZNA 

Do zabawy potrzebujemy: 

 kolorowe sylwety ptaków, makaron, mąka, duży plastikowy pojemnik, miseczka 

Rodzic wycina z kolorowego papieru sylwety ptaków. Następnie wspólnie                             

z dzieckiem wsypuje do pojemnika  mąkę. Rodzić pokazuje dziecku ptaki, prosi 

dziecko o zamknięcie oczu i ukrywa ptaszki w mące. Następnie prosi dziecko                         

o odnalezienie ukrytych w mące ptaków i umieszczenie ich w gniazdku (misce). 

Celem zabawy jest stymulacja wielozmysłowa wpływająca na rozwój zmysłu dotyku 

oraz na wyobraźnię dziecięcą. 

 

KOSZYK WIELKANOCNY 

Do wykonania zadania potrzebujemy: 

niski stolik lub krzesełko dziecięce, folię spożywczą, farby. 

Odwracamy krzesło lub stolik do góry nogami i owijamy te nogi folią spożywczą 

dookoła, tak żeby powstał zamknięty sześcian, w celu uniknięcia pobrudzenia 

podłogi możemy podłożyć stare gazety. Na tak przygotowanym materiale, możemy 

wspólnie z dzieckiem zacząć malować koszyk wielkanocny. Dziecko najwięcej 

radości będzie miało z malowania palcami, jeżeli nie chce malować paluszkami 

można użyć pędzelka. Rodzic jako pierwszy narysuje koszyk, w którym dziecko 

umieści kolorowe jajka, kwiatki. Nie będzie to typowy koszyk z jedzeniem tylko 

kolorowy koszyk wiosenny. Po narysowaniu poczekać do wyschnięcia, a następnie 

możemy powiesić powstały obraz na ścianie dziecięcego pokoju. 

Celem zabawy jest pobudzenie wyobraźni dziecięcej oraz rozwijanie motoryki małej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„CO ROBI ZAJĄC?” 

 

Na początku zabawę watro poprzedzić wspólnym oglądaniem z dzieckiem ilustracji 

zająca  i pogadanką na temat jego wyglądu. Wykorzystać do tego można książkę, 

kolorową gazetę  lub wydrukowane zdjęcie. 

Rodzic rozpoczyna zabawę od narysowania konturów śladu zająca, następnie 

razem z dzieckiem może je wypełnić, pokolorować jak na załączonej ilustracji. 

Podczas wykonywania pracy dziecko dowiaduje się, że takie ślady zostawia kicający 

zając. Rodzic rozkłada po pokoju przygotowane wspólnie ślady i zachęca do 

wspólnego  „tropienia-kicania” po śladach zająca, który najwyraźniej się gdzieś 

schował.  Do zabawy można wykorzystać gotowy szablon zająca lub figurkę zająca-

domową dekorację, którą chowamy np. za fotelem lub szafą. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

„MAŁY KURCZAK”: 



 

Do wspólnej zabawy przygotowujemy: 

białe papierowe talerzyki dla siebie i dla dziecka, wycięte wcześniej z kolorowego 

papieru: oczy, dziób i skrzydełka, żółtą farbę, pędzle i klej.   

Rozpoczynając wspólną zabawę z dzieckiem  można włączyć nagranie z odgłosami 

małych kurczaków i zapytać dziecko czy wie, jakie zwierzę wydaje takie odgłosy. 

Rodzic może zachęcić do naśladowania odgłosów „pi-pi-pi” i zapoznać swoją 

pociechę z wyglądem małego kurczaka.    

Za przykładem rodzica  dziecko stara się pomalować na żółto swój talerzyk. Po 

wyschnięciu przyklejają oczy, dziób i skrzydła. 

Celem zabawy jest rozwijanie zwysłu słuchu, doskonalenie umiejętności 

naśladownictwa oraz rozwijanie wyobraźni dziecięcej. 

8.Świąteczne zabawy z pisanką 

Do zabawy potrzebujemy: 

kolorowe pisanki (najlepiej wcześniej wspólnie przygotowane) lub plastikowe jajeczka 

do dekoracji, koszyk wiklinowy lub plastikowy (jeśli takiego nie posiadamy może być 

wiaderko do zabawy w piasku lub inny dla dziecka poręczny pojemnik). 

Rodzic zachęca dziecko do zabawy w poszukiwanie ukrytych skarbów, tłumaczy, że 

owymi skarbami są kolorowe pisanki (bardzo ważne, żeby pokazać dziecku 

przykładowe jajko).  

W różnych miejscach w domu (dostępnych dla dziecka) mama i tata ukrywają 

kolorowe pisanki. Warto wytłumaczyć dziecku, że będą one nam potrzebne do 

wielkanocnego koszyka, dlatego trzeba je odnaleźć. 

Zadaniem dziecka jest odnalezienie jajek. Na poszukiwania warto wybrać się razem, 

cały czas towarzysząc dziecku, aby czerpało dodatkową radość ze wspólnej 

zabawy. Dodatkowo pomocne przy zabawie mogą być wierszyki lub piosenki, np.: 

 

„Jak dobrze być pisanką, pisanką, pisanką. 

Mieć kolorowe wdzianko i kolorowe sny’’ 

„Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki jajka kolorowe. 

Na nich malowane bajki pisankowe. 

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce. 

Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki. 

Na każdej pisance piękne opowiastki”. 

 

„KOLOROWE PISANKI” - Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i koordynację 

wzrokowo – ruchową: 

W oczekiwaniu na Święta Wielkiej nocy, w każdym domu znaleźć można różnego 

rodzaju pisanki. Propozycja zabawy polega na zebraniu wszystkich kolorowych 

pisanek jakie mamy w domu. Zachęcamy dziecko do wspólnego szukania pisanek                     

w różnych częściach domu, a następnie spróbowania posegregowania ich ze 

względu na wielkość (można wykorzystać do tego 2 koszyki dostępne w domu) - 

małe i duże pisanki. 



 

„KINDER NIESPODZIANKA” Zabawa rozwijająca mowę, spostrzegawczość, 

kreatywność oraz orientację w przestrzeni: 

 
 

Wielu z Nas często zastanawia się co zrobić z pozostającym pojemniku po zabawce     

z "Kinder niespodzianki". Należy je zbierać i wykorzystywać przy każdej nadarzającej 

się okazji. Można je wykorzystać do zabawy "Znajdź taki sam przedmiot". Do jajek 

można włożyć, np. cukierek, małe jajko, mały kawałek kartki, możliwości jest wiele, to 

zależy od dostępności rzeczy w domu. Zadaniem rodzica jest przygotowanie jajek                 

z ukrytymi, przeróżnymi przedmiotami dostępnymi w domu i znanymi dziecku 

Możemy dla urozmaicenia te jajeczka włożyć do pomalowanego własnoręcznie 

przez dziecko pojemnika do jajek (na pewno w każdym domu mamy). Zabawa 

polega na wyciągnięciu jednego jajka z pojemnika, otworzeniu i nazwaniu jego 

zawartości, a następnie wraz z rodzicem znalezieniu właściwego przedmiotu                                  

w domu. 

 

 
 

„PISANKI-KOLOROWANKI” 

Rodzic przygotowuje wzory pisanek namalowane na kartce papieru. 

 Zadaniem dziecka jest ozdobienie kilku wzorów pisanek w różny sposób, Opiekun 

pokazuje dziecku co może wykorzystać i jak wykonać zadanie. Do wykonania pracy 

np. : kredki, farby, skrawki materiałów, folię spożywczą, cukier kuchenny itp. 

Zabawa plastyczna „Kurczaczek”. 

Rodzic razem z dzieckiem ozdabia szablon kurczaczka wielkanocnego                                     

z wykorzystaniem materiałów dostępnych w domu- krepa, farbki, wydzieranka                               



z papieru kolorowego. 

 

 
 

„BOCIAN” - Zabawa rozwijająca sprawność manualną: 

W każdym pokoju dziecięcym zapewne można znaleźć farby, w kolorze białym, 

czarnym i czerwonym, jak również dużą kartkę papieru. Do tej zabawy można 

włączyć wszystkich członków rodziny. Zabawa w tworzenie bociana polegać będzie 

na odciśnięciu dłoni (dłoń malujemy na biało a palce na czarno) skierowanych 

kciukami do siebie, następnie domalowaniu dzioba, oczu i nóg (rodzic pomaga 

dziecko jeżeli sobie z tym nie radzi). Każdy członek rodziny tworzy swojego bociana, 

dzieci pomagają rodzicom, a rodzice dzieciom. W ten sposób powstaje unikatowy 

obraz do powieszenia na ścianie. 

 

„BOCIANY DO GNIAZD” - Zabawa rozwijająca sprawność ruchową, orientacje                      

w przestrzeni: 

Do tej zabawy należy przygotować różnego rodzaju poduszki (dziecko wraz                              

z rodzicem układają poduszki na podłodze) i muzykę (w zależności od upodobań), 

najlepiej skoczną. Bociany, czyli członkowie rodziny będą siadać na poduszki 

(gniazda), wtedy gdy muzyka zamilknie. Czynność powtarzamy kilka razy. 

Urozmaicając zabawę można zabierać po jednej poduszce, aż w końcu wszyscy 

spotkają się w jednym gnieździe, jak jedna wielka rodzina. 

 

„STOIMY JAK BOCIAN” - Zabawa ruchowa: 

Rodzic/ opiekun z dzieckiem stoi na podłodze . 

Rodzic/opiekun odtwarza muzykę dowolna podczas, której dziecko truchta                              

w miejscu. Gdy rodzic wyciszy muzykę, dziecko naśladuje bociana stojąc na jednej 

nodze. 

 

 



„TANIEC PTASZKÓW” - Zabawa taneczna:  

 Rodzic wraz z dzieckiem tańczy do piosenki „ Agadou” z repertuaru Klanzy. Można 

wykorzystać do tego własnoręcznie zrobione instrumenty np. grzechotki z butelek po 

jogurtach, garnek i drewniane łyżki. 

 


