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„SPRAWDZONE SPOSOBY NA DOMOWĄ NUDĘ” 
CZYLI 

PROPOZYCJE ZABAW DLA MALUSZKÓW Z RODZICAMI 
 W DOMU 

 
Tydzień I 01-03.04.2020r. 

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” 
 

Propozycja zabawy Co potrzebujemy? Środki ostrożności Czego nas uczy ta 
zabawa? 

Adresy stron 
internetowych, 
uwagi, zdjęcia 

1. POZNAJEMY SWOJE 
CIAŁO 
 
 Sadzamy dziecko 
naprzeciwko siebie wraz              
z ulubioną zabawką. 
Następnie rodzic dotyka np. 
swoich uszu i mówi „To 
moje uszy, pokaż mi proszę 
gdzie masz swoje uszy” 
Dajemy dziecku czas na 
zastanowienie i odpowiedź.  
Kiedy dziecko wskazuje na 
swoje części ciała: mówimy 
głośno ich nazwę. Następnie 
wraz z naszą pociechą 

 
 
 
Do przeprowadzenia zabawy 
będzie nam potrzebne 
wygodne miejsce oraz 
ulubiony miś lub lalka lub 
inna ulubiona maskotka 
naszego dziecka. 
  

 
 

 
 
 
 

Zadbajmy o to, aby 
podczas zabawy dziecko 

miało zapewnioną 
wygodną pozycję ciała 

oraz swobodę ruchów tak, 
aby nie uderzyło się o inne 
przedmioty znajdujące się 

w pokoju 

 
 
 
 

PODCZAS 
WYKONYWANIA TEJ 
ZABAWY DZIECKO 

UCZY SIĘ SPRAWNOŚCI 
JĘZYKOWEJ 

 
 
 

 



wskazujemy tę część ciała 
na misiu lub lalce. Jeżeli 
widzimy, że dziecko dobrze 
radzi sobie                                     
z odpowiedziami, możemy 
wprowadzać nazwy 
kolejnych części ciała. 
Na koniec zabawy, możemy  
dziecku powiedzieć 
wierszyk , który pozwoli 
utrwalić  poznane części 
ciała. 

 

2. ŚPIEWANA 
POKAZYWANKA 
 
Na początek proponuję 
wysłuchać z dzieckiem kilka 
razy piosenki, aby się z nią 
zapoznało. Następnie 
podczas słuchania piosenki 
wraz z naszą pociechą 
staramy się wykonywać 
czynności zawarte w jej 
tekście. Na początku dajmy 
sobie czas, bo pewnie 
wszystko nie wyjdzie nam 
po kolei jak trzeba. Nie 
musimy być perfekcyjni 
starajmy się bawić tą 
piosenką i cieszyć z małych 

W celu przeprowadzenia tej 
zabawy potrzebujemy 
piosenki wskazanej w treści 
zabawy. Wszystkie piosenki 
zawarte w zabawach są 
umieszczone w tabeli obok 
wraz ze stronami 
internetowymi na których 
można je znaleźć . Bardzo 
ważne jest również 
odpowiednie miejsce, 
zapewniające swobodę 
ruchów dziecka. 

Podczas tej zabawy 
musimy bezwzględnie 

zadbać                                           
o wyznaczone bezpieczne 

miejsce. Dziecko musi mieć 
swobodę ruchów, bez 

zbędnych przedmiotów na 
podłodze. 

PODCZAS ZABAWY 
DZIECKO ROZWIJA 

KOORDYNACJĘ 
RUCHOWĄ I UCZY SIĘ 

WSPÓŁDZIAŁANIA                    
Z RODZICEM 

„Pokaż Grzesiu...” 

„Pokaż Grzesiu gdzie masz oko, 
gdzie masz ucho, a gdzie nos 

Gdzie masz rękę, gdzie masz 
nogę, gdzie na głowie rośnie włos 

Tupnij nogą, klaśnij w ręce, kiwnij 
głową tak i nie 

Podnieś ręce, wyskocz w górę, 
razem zabawimy się”. 



sukcesów naszego dziecka. 

    „Pokaż Grzesiu gdzie masz 
oko...” 

https://www.youtube.com/watch
?v=JC5OxYBSBNI 

3. GIMNASTYKA                      
Z WORECZKAMI 
 
Woreczki z wypełnieniem są 
znakomitą zabawką i można 
je wykorzystać na różne 
sposoby. Zachęć dziecko do 
zabawy najpierw- dając 
woreczek do ręki, aby się            
z nim zapoznało oraz  
samodzielnie wykonując 
ćwiczenia i demonstrując je 
dziecku. Następnie wspólnie 
próbujcie różnych 
rozwiązań. Woreczek 
możemy np.: umieścić na 
głowie i spróbować z nim 
zrobić kilka kroków. 
Następnie umieszczamy go 
pod pachą raz jedną,                       
a następnie drugą                        
i powtarzamy przechadzkę 
po pokoju. Łapiemy 
woreczek w jedną dłoń                   
i przekładamy do drugiej. 
Możemy również  umieścić 
woreczek na plecach 
dziecka, kiedy ono próbuje 
poruszać się na czworaka 

Do przeprowadzenia zabawy 
potrzebujemy woreczków 
materiałowych 
wypełnionych np. grochem 
lub ryżem. Jeśli nie 
posiadamy takich 
woreczków możemy je 
wykonać samodzielnie 
używając do tego 
woreczków strunowych, 
wypełniając je odpowiednim 
produktem             
Należy jednak wówczas, 
dobrze zabezpieczyć 
woreczek taśmą klejącą, 
aby nic nie wydostało się 
na zewnątrz! 
 

Podczas wykonywania tej 
zabawy zadbajmy o to, aby 

nasze pociechy miały 
wyznaczone bezpieczne 
miejsce do zabawy( tak 

aby inne leżące na 
podłodze przedmioty im 

nie przeszkadzały) oraz co 
jest bardzo ważną sprawą 
cały czas  sprawdzajmy, 

czy z wypełnionych 
woreczków nic nie 

wydostaje się na zewnątrz! 
Uwaga!- Ze względów 

bezpieczeństwa, podczas 
tej zabawy, nie należy 
dziecka  pozostawiać 

samego z woreczkami, ze 
względu na to, że maluszki 
często biorą przedmioty do 

buzi. 
Dziecko cały czas musi 
pozostawać w zasięgu 

naszego wzroku.    

PODCZAS TEJ ZABAWY 
DZIECKO UCZY SIĘ 

POMYSŁOWOŚCI                        
I ROZWIJA SPRAWNOŚĆ 

RUCHOWĄ 

 
 
 
 
 
 
 

 



lub chodzić po woreczkach. 

4. ZABAWA 
PLASTYCZNA 
 
Przygotujmy dla naszej 
pociechy kartkę papieru               
z narysowanym przez nas 
lub wydrukowanym (jeśli 
mamy taką możliwość) 
ulubionym owocem dziecka. 
Następnie zachęćmy go do 
kolorowania oczywiście                 
z naszą pomocą. 

W celu przeprowadzenia tej 
zabawy potrzebujemy 
kolorowe kredki świecowe, 
kartki papieru, ołówek 

Podczas zabawy zadbajmy 
o wygodne miejsce dla 

naszej pociechy , aby miało 
swobodę rysowania i nie 

spadło z krzesła. Jeśli 
nieposiadany małego 

stolika i krzesełka 
podłóżmy dziecku coś pod 
nogi tak, aby miało oparcie 
i siedziało bezpiecznie. Nie 

zostawiajmy dziecka 
samego podczas zabawy                

i pilnujmy, aby bezpiecznie 
manipulowało kredkami. 

DZIECKO PODCZAS 
ZABAWY ROZWIJA 

ZDOLNOŚCI MANUALNE 
ORAZ KOORDYNACJĘ 

WZROKOWO -
RUCHOWĄ 

 

5. WITAMINOWY 
TANIEC 
 
Zachęcam rodziców do 
wesołej zabawy tanecznej ze 
swoimi pociechami. Podczas 
słuchania piosenki                      
pt. Witaminki”. Podczas tej 
zabawy możecie tańczyć 
państwo w parze ze swoimi 
pociechami lub zachować 
dużą dowolność i każdy 
oddzielnie tańczyć według 
własnego pomysłu. Może 
być z tego dużo śmiechu,             
a jak wiadomo śmiech to 
zdrowie. 

Do przeprowadzenia zabawy 
będzie potrzebne swobodne 
miejsce do tańca oraz 
piosenka podana w tekście 
zabawy. Adresy stron                    
z piosenkami oraz ich tekst 
zawarty jest w tabeli obok. 

Podczas zabawy zadbajmy 
o to, aby dziecko miało 
bezpieczne miejsce do 

swobodnego tańca. 
Sprawdźmy czy jakieś 
zbędne przedmioty nie 
przeszkadzają dziecku 
podczas zabawy i czy 
podłoże jest na tyle 

bezpieczne, aby dziecko się 
nie poślizgnęło. 

PODZCAS ZABAWY 
DZIECKO ROZWIJA 
POCZUCIE RYTMU 

„Witaminki” 
„Spójrzcie na Jasia, co za 

chudzina, 
Słaby, mizerny, ponura mina, 

A inni chłopcy silni jak słonie, 
Każdy gra w piłkę lepiej niż 

Boniek. 
 

Dlaczego Jasio wciąż mizernieje 
Bo to głuptasek i witamin nie je! 

 
Witaminki, witaminki, 

Dla chłopczyka i dziewczynki, 
Wszyscy mamy dziarskie minki, 

Bo zjadamy witaminki. 
 

Witaminki, witaminki, 
Dla chłopczyka i dziewczynki, 

Wszyscy mamy dziarskie minki, 
Bo zjadamy witaminki. 

 
Wiśnie i śliwki, ruda marchewka, 



Gruszka, pietruszka i kalarepka, 
Kwaśne porzeczki, słodkie maliny, 
To wszystko właśnie są witaminy. 
Kto chce być silny i zdrowy jak 

ryba, 
Musi owoce jeść i warzywa! 

 
Witaminki, witaminki, 

Dla chłopczyka i dziewczynki, 
Wszyscy mamy dziarskie minki, 

Bo zjadamy witaminki. 
 

Witaminki, witaminki, 
Dla chłopczyka i dziewczynki, 

Wszyscy mamy dziarskie minki, 
Bo zjadamy witaminki. 
Bo zjadamy witaminki. 

 
Mniam! Mniam!” 

    „Witaminki” 
https://www.youtube.com/watch

?v=6dhJhFdHeVk 

6.Z KĄCIKA  
LOGOPEDY – 
GIMNASTYKA BUZI                
I JĘZYKA 
 
Rodzic siada z dzieckiem 
wygodnie przed lustrem. 
Należy zająć takie miejsce, 
aby obie osoby widziały 
swoje twarze w lustrze. 
Następnie osoba dorosła 
pokazuje maluchowi 
obrazek z miną, którą należy 
pokazać w lustrze. Rodzic 
naśladuje ruchy warg                      

Do tej zabawy będziemy 
potrzebować: 
karty z minami 
artykulacyjnymi (rodzic 
może sam narysować buzię   
z miną), lustro; 
 

Przed przystąpieniem do 
zabawy zadbajmy                        

o wygodne miejsce dla 
dziecka żeby nie , 

 spadło z krzesła. Jeśli 
nieposiadany małego 

stolika i krzesełka 
podłóżmy dziecku coś pod 
nogi tak, aby miało oparcie 

i siedziało bezpiecznie. 
Umieśćmy lustro tak, aby 

dziecko mogło się 
obserwować i miejmy je 
cały czas pod kontrolą. 

Są to ćwiczenia 
usprawniające narządy 
artykulacyjne, które biorą 
udział w procesie nadawania 
mowy. W procesie 
prawidłowej wymowy 
głosek ważną rolę 
odgrywają sprawne narządy 
artykulacyjne do których 
zaliczamy: żuchwę, język, 
wargi, podniebienie miękkie 
oraz twarde i zęby. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



i języka zaprezentowane na 
ilustracjach i jednocześnie 
zachęca dziecko do udziału 
w zabawie przed lustrem. 

 
Tydzień I 06-10.04.2020 r. 

„PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH” 
Propozycja zabawy Co potrzebujemy? Środki ostrożności Czego nas uczy ta 

zabawa? 
Adresy stron 

internetowych, 
uwagi, zdjęcia 

1. ŚWIĄTECZNE 
PORZĄDKI 
Jak wiadomo przygotowania 
do świąt to również 
świąteczne porządki. 
Pozwólmy dzieciom również 
się w nie zaangażować. Na 
podłodze rozłóżmy zabawki 
np. autka i piłki, wymieszane 
razem. Następnie umieśćmy 
w różnych miejscach dwa 
pojemniki. Zademonstrujmy 
dziecku, jak segregujemy 
zabawki- piłki w jednym 
pojemniku, a autka w drugim. 
Zachęćmy dziecko, aby 
pomogło nam w tym 
sprzątaniu. 

Do przeprowadzenia 
zabawy będą nam 
potrzebne dwa pojemniki 
oraz ulubione zabawki po 
kilka sztuk np.: auta i piłki 

Podczas zabawy musimy 
zadbać o to, aby dziecko 
miało swobodę ruchów                  
i nie potykało się o inne 
zabawki. Zapewnijmy mu 
bezpieczną drogę do 
pojemników. Zwróćmy 
również uwagę, czy 
zabawki są bezpieczne np. 
nie mają ostrych krawędzi. 
Czasem podczas dłuższego 
eksploatowania coś może 
się ułamać, a to dobry 
moment, aby przy okazji 
przejrzeć zabawki i usunąć 
uszkodzone. 

DZIECKO PODCZAS TEJ 
ZABAWY ROZWIJA 
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ 
ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ 
OBSERWOWANIA                    
I NABIERA 
UMIEJĘTNOŚCI 
UTRZYMANIA 
PORZĄDKU 

 
 
 



2.GIMNASTYKA                      
Z  JAJKIEM I ZAJĄCEM 
 
Przygotowujemy dla dziecka 
obrazki przedstawiające 
pisankę, pęknięte jajko, 
zajączka, ogonek zajączka, 
baranka. Następnie rodzic 
pokazuje dziecku wybraną 
kartę i pokazuje dziecku co, 
ma zrobić np.: turlać się jak 
jajko, podskakiwać jak 
zajączek, machać ogonkiem 
jak króliczek , chodzić na 
czworaka i beczeć. Po 
pokazaniu karty rodzic 
dokładnie instruuje dziecko,  
a następnie wraz z nim 
wykonuje zadanie. 

Do przeprowadzenia tej 
zabawy będą nam 
potrzebne karty pracy 
przedstawione w tabeli 
obok, lub narysowane przez 
nas samych oraz duża 
przestrzeń do wykonywania 
ćwiczeń 

Przed przystąpieniem do 
zabawy zadbajmy o to, aby 

dzieci miały wyznaczone 
bezpieczne miejsce do 

zabawy. Sprawdźmy czy 
nic nie leży na podłodze 

oraz czy sprzęty domowe 
znajdują się w bezpiecznej 

odległości. Dbajmy 
również o to, aby dziecko 

przy naszej pomocy- 
bezpiecznie wykonało  

ćwiczenie. 

DZIECKO PODCZAS TEJ 
ZABAWY ROZWIJA 
MOTORKĘ DUŻĄ 

 
 

 
3. ZABAWA 
PLASTYCZNA 
 
Przygotujmy dla naszego 
malca jajo wycięte ze 
sztywnego papieru. Następnie 
naklejmy na nie 
taśmę(najlepiej malarską lub 
zwykłą klejącą) tworząc 
różne wzory. Zaprośmy teraz 
dziecko do zabawy farbami. 
Nakładamy na ręce malca 
farbę nie używając pędzla  
dajemy mu swobodnie 

 
Do przeprowadzenia naszej 
zabawy potrzebujemy 
fartuszek ochronny dla 
dziecka, biały brystol, 
taśmę i kolorowe farby 

 
Zapewnijmy dziecku 
bezpieczne i wygodne 

miejsce , aby miało 
swobodę zabawy i nie 

spadło z krzesła. Jeśli nie 
posiadamy małego stolika    

i krzesełka, podłóżmy 
dziecku coś pod nogi tak, 

aby miało oparcie                          
i siedziało bezpiecznie. 

Używajmy bezpiecznych 
dla dziecka farb, lecz 

mimo to zwracajmy uwagę 
na to czy dziecko czasami 

 
POD
CZA

S 
ZAB
AW
Y 

DZI
ECKO ROZWIJA 

ZDOLNOŚCI MANUALNE  
ORAZ POMYSŁOWOŚĆ 

 



malować po jajku. Dziecko 
może podczas zabawy 
zmieniać kolory. Po 
skończonej zabawie 
pozostawiamy jajo do 
wyschnięcia. Następnie 
odklejamy taśmę i powstają 
piękne kolorowe wzory. 

nie próbuje ich smakować. 
Po skończonej zabawie, 

należy od razu umyć 
dziecku ręce. 

4. ŚCIEŻKA  DO 
BARANKA 
 
Propozycja zabawy 
sensorycznej. Rodzic układa 
na podłodze ścieżkę 
składającą się z różnych 
przedmiotów np. szorstka 
ściereczka do mycia naczyń, 
miękki kocyk, kawałek 
sztucznej trawy,  gąbki 
kuchenne, poduszka. 
Następnie wraz z dzieckiem 
ściąga skarpetki i bosymi 
stopami stara się stąpać po 
ścieżce, która daje różne 
doznania dotykowe.  Rodzic 
wraz z dzieckiem porusza się 
po ścieżce prowadząc je za 
rękę. Do tej zabawy można 
używać różnych 
bezpiecznych dla dziecka 
przedmiotów według 
własnego pomysłu, dbając 
oczywiście cały czas                  
o bezpieczeństwo. Na końcu 

Do przeprowadzenia tej 
zabawy potrzebujemy sporo 
miejsca w pokoju oraz 
ilustracje baranka                          
i przedmioty, które możemy 
wykorzystać do stworzenia 
ścieżki np.: szorstka 
ściereczka, koc, poduszka, 
gąbki kuchenne, sztuczna 
trawa. 

Przed przystąpieniem do 
zabawy zadbamjy o to , 
aby było wystarczająco 
dużo miejsca do jej 
wykonania. Podczas samej 
zabawy bezwzględnie 
musimy mieć na uwadze 
dobro dziecko i trzymać je 
za ręce tak, aby zachowało 
równowagę i czuło się 
bezpiecznie podczas 
zabawy. 
Należy także zwracać 
uwagę, aby dziecko nie 
brało przedmiotów 
wykorzystanych w zabawie 
do buzi.  

DZIECKO PODZCAS 
ZABAWY ROZWIJA 
ZMYSŁ DOTYKU 

 



ścieżki umieszczamy obrazek 
baranka, aby dziecko czuło 
satysfakcję z wykonanej 
czynności. 
 

5. TANIEC Z ZAJĄCEM 
 
Proponuję rodzicom, aby 
wraz z dzieckiem zapoznali 
się z piosenką pt. „Zając”                 
i trochę poznali jej tempo                 
i słowa. Następnie podczas 
słuchania piosenki wraz                
z dzieckiem staramy się 
wykonywać czynności 
zawarte w jej tekście. 
Piosenka jest początkowo 
wolna, a później zmienia 
rytm na nieco szybszy więc 
można nie nadążyć . Podczas 
zabawy, będzie na pewno 
dużo śmiechu. 
 

Do przeprowadzenia naszej 
zabawy potrzebujemy dużo 
przestrzeni oraz dostępu do 
internetu np.: w telefonie 
aby odsłuchać utwór. 

Przed przystąpieniem do  
zabawy musimy zadbać             

o bezpieczne wyznaczone 
miejsce. Dziecko musi mieć 

swobodę ruchów, bez 
zbędnych przedmiotów na 

podłodze. 

DZIECKO ROZWIJA 
POCZUCIE RYTMU ORAZ 

UMIEJŚTNOŚĆ 
OBSERWOWANIA                         

I SŁUCHANIA 

„Zając” 
 

Zając długie uszy ma, 
tra la la, tra la la. 

 
Nosek słodki, oczka dwa, 

hopsa, hopsa, sa. 
 

Każdy zając skacze hop, 
hop, hop, hop 
hop, hop, hop 

 
Jeden skok, drugi skok, teraz 

wszyscy hop! 
 

„Zając” 
https://www.youtube.com/w

atch?v=wHBttUjMPHc 

6.Z KĄCIKA LOGOPEDY 
ĆWICZENIE 
ODDECHOWE – WEŁNA 
BARANKA 
 
Rodzic wraz z dzieckiem 
siada wygodnie na dywanie. 
Osoba dorosła pokazuje 
maluchowi ilustracje 
baranka. Opisuje jak 

Do tej zabawy będziemy 
potrzebować: 
obrazek baranka, watę lub 
wacik kosmetyczny. 

Podczas tej zabawy 
należy zachować 
ostrożność i zwrócić 
uwagę, aby dziecko nie 
brało waty do buzi, 
gdyż może się udławić!  
Całą zabawę 
przeprowadzamy pod 
bacznym okiem 
rodzica! 

Są to ćwiczenia 
usprawniające tor 
oddechowy. Ćwiczenia 
oddechowe należą do 
podstawowych technik 
wykorzystywanych                        
w profilaktyce oraz terapii 
logopedycznej. Oddychanie 
to podstawa dobrej 
wymowy. Dziecko powinno 

 



wygląda baranek, tłumaczy, 
że ma bardzo mięciutką 
wełnę. Następnie rodzic 
wyciąga skrawki waty i 
wraz z dzieckiem robi z niej 
kulki. Należy zachować 
ostrożność i zwrócić uwagę, 
aby dziecko nie brało waty 
do buzi. Rodzic kładzie na 
otwartej dłoni dziecka 
kuleczkę z waty i wspólnie             
z maluchem zdmuchują ją  
z ręki. Wykonujemy wdech 
nosem i wydech ustami. 
Ćwiczenie można wykonać 
kilka razy. Rodzic przed 
zabawą demonstruje 
dziecku, jak należy 
wykonać wdech i wydech. 
 

wdychać powietrze przez 
nos, a wydychać przez usta- 
taki tor oddechowy zapewni 
prawidłowy rozwój                        
i funkcjonowanie aparatu 
artykulacyjnego. 

Podczas każdej zabawy ze swoim dzieckiem, starajmy się je dopingować  i często nagradzać 
np. całusem lub brawami. Sami również starajmy się dobrze bawić i zrelaksować, aby 
uśmiech zagościł również na naszych twarzach. 

 


