
 

Propozycje zabaw dla Rodziców i Dzieci  

Żłobek nr 17 gr. wiekowa III - najstarsza 
KWIECIEŃ 2020 „Nadeszła wiosna”  

Data: 01.04 - 03.04.2020 r. 
Temat tygodnia: Dbajmy o zdrowie 

 

Zabawy 

 

Pomoce                                      

1."Dbamy o czystość" 

 
Potrzebujemy: pudełko (w pudełku powinien być wycięty odpowiedniej wielkości otwór, 

tak by zmieściła się w nim ręka dziecka), szczotkę do włosów, szczoteczkę do zębów, 

szczotkę do czyszczenia paznokci, mydło, gąbkę, pastę do zębów. 

 

Uwaga: Zabawa powinna odbywać się wyłącznie z udziałem Rodzica. Wykorzystane 

przybory powinny być  wcześniej umyte, a najlepiej sparzone gorącą wodą.  
Należy zwrócić uwagę, aby dziecko wykorzystanych do zabawy przedmiotów nie brało 

do buzi! 

 

Przebieg zabawy:  
Rodzic wkłada wcześniej wymienione przypory do pudełka, a następnie zachęca dziecko do 

wyjmowania kolejno przedmiotów. Rodzic zachęca by dziecko spróbowało powtórzyć za nim 

nazwę wylosowanego przedmiotu. Jeśli dziecko już zna nazwę przedmiotu warto zachęcić je 

do samodzielnego nazywania. Rodzic wyjaśnia dziecku do czego dany przedmiot służy i jak 

się nim właściwie posługiwać. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat dbania o higienę.  
 

(Zabawa ta ma na celu m. in. zapoznanie dzieci z przedmiotami higieny osobistej oraz 

wyrabianie nawyków higienicznych). 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. "Czyste rączki" 
Potrzebujemy: Talerz głęboki, wodę, pieprz i mydło. 

 Link do filmiku załącznik nr 1 

 

Uwaga: Eksperyment ten powinien zostać przeprowadzony wyłącznie pod nadzorem            

i w obecności rodzica. Należy zwrócić szczególną uwagę na to by dziecko nie połknęło 

przez nieuwagę mydła lub pieprzu lub aby nie dotknęło oczu! 

 
Przebieg zabawy: Rodzic nalewa wodę do talerzyka i wsypuje do niego trochę zmielonego 

pieprzu. Wyjaśnia dziecku, że te małe drobinki pieprzu są na niby jak brud, który może 

powodować chorobę. Następnie rodzic prosi dziecko by na chwilę zanurzyło w tej 

mieszaninie wskazujący palec. Rodzic wyjaśnia dziecku, ze ten "brud" przyczepił się do 

palca. Rodzic prosi dziecko by zanurzyło na chwilę palec w miseczce z mydłem i ponownie 

włożyło palec do mieszaniny wody z pieprzem. Następnie rodzic z dzieckiem wspólnie 

obserwuje jak ziarenka pieprzu uciekają przed mydłem. Rodzic po zakończonym 

eksperymencie rozmawia z maluchem jak ważne jest mycie rąk.  

 
(Zabawa ma na celu utrwalanie u dziecka nawyków prozdrowotnych i wyjaśnienie mu 

dlaczego ważne jest dla naszego zdrowia -częste mycie rąk). 

 

3. „Puzzle”  
Potrzebujemy: Wydrukowane obrazki np. szczotki do czesania włosów, mydła lub pasty do 

zębów. Jeśli Rodzic nie ma możliwości wydrukowania wyżej wymienionych przedmiotów, 

może je samodzielnie narysować lub odrysować. 
 

Uwaga: Najlepiej obrazek przygotować wcześniej, by nie używać nożyczek w obecności 

dziecka. Pocięte elementy obrazka powinny być odpowiednio duże tak, by były 

bezpieczne dla dziecka! 
 

Przebieg zabawy: Rodzic tnie na 3 lub 4 elementy przygotowane obrazki.  

Zabawa  polega na tym by dziecko spróbowało samodzielnie ułożyć obrazek w całość.  
 

 
 

Załącznik nr1 

Link do filmiku z eksperymentem  

https://www.youtube.com/watch?v=8KBPskmPWJ0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Zabawa ma na celu rozwijanie zdolności kojarzenia, koncentracji uwagi oraz usprawnianie 

małych rączek naszej pociechy – motoryki małej). 

 

4."Buzie czyste mamy" 

 
Potrzebujemy: Odtwarzacz, piosenkę pt. "Dziwne plamy", Tekst piosenki załącznik nr 2  

 

Uwaga: Do zabawy z dzieckiem, należy wyznaczyć bezpieczne miejsce w domu! 
Jeśli dziecko ma trudności w naśladowaniu gestów, Rodzic może chwycić delikatnie ręce 

dziecka i wspólnie z nim wykonywać gesty.  

 
Przebieg zabawy: Rodzic włącza piosenkę i  wskazuje na poszczególne części ciała 

wymienione kolejno w piosence, naśladując gest mycia ich.  Zachęca swoją pociechę do 

zabawy by spróbowało naśladować te proste gesty.  

  

 

(Zabawa ma na celu rozwijanie zdolności, która pozwala nam na wykonanie czynności, które 

wymagają od naszej pociechy jednoczesnego użycia oczu i rąk- rozwija koordynację 
wzrokowo- ruchową). 

 

 

 

 

5."Rodzinny taniec" 
Potrzebujemy: Odtwarzacz, piosenkę pt."Umyć ręce - piosenka kąpielowa" załącznik nr 3 

 

Uwagi: Warto przygotować wolną i bezpieczną przestrzeń do zabawy, tak by dziecko 

mogło swobodnie się poruszać, nie narażając się na uderzenie w np. kant stołu itp.! 
 

Przebieg zabawy: Rodzic włącza piosenkę i zachęca dziecko do wspólnego tańca. Tańczyć 
można wspólnie trzymając się za ręce lub naśladując za sobą proste gesty. 

 

Załącznik nr 2  
"Dziwne plamy" 
Ręce, ręce brudne mamy, 
Same, same, dziwne plamy. 
Woda, woda, woda spływa, 
Zmywa, zmywa, zmywa. 
Buzie, buzie brudne mamy, 
  
Same, same, dziwne plamy. 
Woda, woda, woda spływa, 
Zmywa, zmywa, zmywa. 
Nogi, nogi brudne mamy 
Same, same, dziwne plamy. 
Woda, woda, woda spływa, 
Zmywa, zmywa, zmywa. 
Brzuchy, brzuchy brudne mamy 
Same, same, dziwne plamy. 
Woda, woda, woda spływa, 
Zmywa, zmywa, zmywa. 
  
Czoła, czoła brudne mamy 
Same, same, dziwne plamy. 
Woda, woda, woda spływa, 
Zmywa, zmywa, zmywa 
 

Załącznik nr 3 Link do piosenki pt."Umyć ręce - 

piosenka kąpielowa" 

https://www.youtube.com/watch?v=_j7qVZVkxTE 

 

 

 

 

 



 (Przez tą zabawę dziecko zaspokaja naturalną potrzeb

rozwoju). 

 

 

6. "Mydło lubi zabawę" 

 
Potrzebujemy: Odtwarzacz, pustą plastikową butelk

pt. "Mydło lubi zabawę" załącznik nr 4 

 

Uwagi: Butelkę warto przygotować wcześniej. 

zakręcić, najlepiej zabezpieczyć klejem. Potrzebny jest czas

Podczas wypełniania butelki należy zwrócić szczególn

brało małych elementów takich jak np. groch to buzi

Zaraz po wypełnieniu butelki- myjemy dokładnie r

Podczas zabawy, rodzic cały czas towarzyszy dziecku i ma je w zasi
 

Przebieg  zabawy: Rodzic trzyma przygotowaną
co ma po ręką np. kasza, ryż lub groch. Zakręca ją
dziecku samodzielne odkręcenie jej. 

Rodzic włącza piosenkę i zachęca dziecko by spróbowało na

niego rytm piosenki grzechotką.  
 

(Dziecko poprzez zabawę usprawnia palce dłoni oraz rozwija umiej

 

7."Czyste ząbki" 

 
Potrzebujemy: wycięty z czarnej kartki kontur zę
 

Uwagi: Podczas zabawy warto wyciąć sylwetę z
w obecności dziecka. Należy zwrócić szczególną
zabawy nie wzięło pasty do buzi! 

Nożyczki odkładamy w miejsce niedostępne dla dziecka.

ą potrzebę ruchu, potrzebną do prawidłowego 

ą butelkę, groch, kaszę lub makaron, piosenkę 

niej. Po wypełnieniu, należy ją dobrze 

 klejem. Potrzebny jest czas, by klej zdążył wyschnąć.  
ć szczególną uwagę na to, by dziecko nie 

brało małych elementów takich jak np. groch to buzi, ucha lub nosa! 

myjemy dokładnie ręce! 

czas towarzyszy dziecku i ma je w zasięgu swojego wzroku!  

trzyma przygotowaną butelkę i pomaga dziecku wypełnić ją tym 

ęca ją i zakleja nakrętkę tak by uniemożliwić 

ca dziecko by spróbowało naśladować wystukiwany przez 

 usprawnia palce dłoni oraz rozwija umiejętności rytmiczne). 

ty z czarnej kartki kontur zęba, pastę do zębów  

 sylwetę zęba szybciej, by nie używać nożyczek          

 szczególną uwagę na to, by dziecko podczas 

pne dla dziecka.  

  

Załącznik nr 4 

https://www.youtube.com/watch?v=kq4NULDhx5M

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kq4NULDhx5M 

 



 

Przebieg: Rodzic wycina z kartki sylwetę zęba. Czarny ząb symbolizuje brudny ząb. Zabawa 

polega na tym by dziecko pomalowało ząb pastą przy użyciu palców, tak był on  biały, czyli 

czysty.  

Rodzic próbuje wytłumaczyć dziecku, dlaczego ważne jest mycie zębów. 

(Zabawa ma na celu usprawnianie dłoni i palców, rozwijanie koncentracji uwagi naszego 

dziecka oraz utrwala zachowania prozdrowotne). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Data: 06.04 - 10.04.2020 r. 

Temat tygodnia: Przygotowania do Świąt Wielkanocnych 
 

 

Zabawy 

 

Pomoce                                      

1."Wielkanocny koszyczek" 

 
Potrzebujemy: Koszyczek, wybrane produkty spożywcze lub obrazki przedstawiające 

wybrane artykuły. 

 

Uwaga: Podczas zabawy należy zadbać o wygodne i bezpieczne miejsce dla dziecka! 

 
Przebieg zabawy: Rodzic wyjaśnia dziecku, że zbliżają się Święta Wielkanocne i jedną z 

tradycji świątecznych jest przygotowanie koszyczka wielkanocnego. Następnie rodzic siada z 

dzieckiem do stolika, kładzie na stole obrazki przedstawiające wybrane artykuły spożywcze 

lub przygotowane wcześniej obrazki i pomaga dziecku wybrać tylko te, które wkładamy do 

koszyczka wielkanocnego.    

 

(Zabawa ta ma na celu m.in. zapoznanie dziecka z tradycją obchodzenia Świąt 
Wielkanocnych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. "Czary mary" 

 
Potrzebujemy: Pisankę, figurkę zajączka, baranka, kurczaczka, chustk

 

Uwaga: Warto wybrać takie przedmioty, które mamy w

wielkanocnych, pamiętając jednak, by były one bezpieczne dla naszego dziecka np. nie 

były za małe! 
Powinno się stopniować trudność zabawy np. zacząć
liczbę. 
 
Przebieg zabawy: Rodzic siada z dzieckiem na dywanie i kładzie przed dzieckiem np. 

figurkę zajączka i baranka. Następnie zakrywa figurki chustk

„Czary mary, hokus pokus, abrakadabra bęc!” i podczas podnoszenia chusty zabiera jedn

figurkę. Zadaniem dziecka jest zgadnięcie, która figurka znikn

stopniowo zwiększać ilość ukrytych figurek. 

 
(Zabawa ma na celu rozwijanie spostrzegawczości dziecka

 

3. „Brakujący element”  

 
Potrzebujemy: Wydrukowane obrazki pisanek  z róż
kwiatki) lub narysowane przez Rodziców i przecięte na pół.

 

Uwaga: Najlepiej obrazek przygotować wcześniej, by nie u

dziecka. Pocięte elementy obrazka powinny być odpowiednio du

bezpieczne dla dziecka! 

Nożyczki odkładamy w bezpieczne i niedostępne dla dziecka miejsce!

 
Przebieg zabawy: Rodzic tnie na 2 elementy przygotowane obrazki. 

Zabawa  polega na tym, by dziecko spróbowało samodzielnie dopasowa

obrazek w całość. 
  

ka, baranka, kurczaczka, chustkę. 

takie przedmioty, które mamy wśród swoich ozdób 

c jednak, by były one bezpieczne dla naszego dziecka np. nie 

 zabawy np. zacząć od dwóch elementów i zwiększać ich 

siada z dzieckiem na dywanie i kładzie przed dzieckiem np. 

pnie zakrywa figurki chustką, mówi z dzieckiem zaklęcie: 

c!” i podczas podnoszenia chusty zabiera jedną 
cie, która figurka zniknęła. Podczas zabawy można 

ci dziecka.) 

Wydrukowane obrazki pisanek  z różnymi wzorami (np. w kropki, paski, 

kwiatki) lub narysowane przez Rodziców i przecięte na pół. 

śniej, by nie używać nożyczek w obecności 

ć odpowiednio duże tak by były 

ępne dla dziecka miejsce! 

Rodzic tnie na 2 elementy przygotowane obrazki.  

by dziecko spróbowało samodzielnie dopasować elementy i złożyć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (Zabawa ma na celu rozwijanie zdolności kojarzenia, koncentracji oraz usprawnianie 

małych rączek naszej pociechy- motoryki małej). 

 

4."Pisanki w koszyczku" 

 
Potrzebujemy: Pisanka, duża łyżka, koszyczek 

 

Uwaga: Zabawę należy przeprowadzić pod opieką i w obecności rodzica, który zwróci 

uwagę, aby dziecko bezpiecznie dotarło do celu. Warto przygotować wolną i bezpieczną 
przestrzeń do zabawy, tak by dziecko mogło swobodnie się poruszać bez możliwości 

potknięcia! 

Jeśli za pisankę służy wydmuszka jajka, to musi ona zostać wyszorowana i odpowiednio 

umyta! 
 

Przebieg zabawy: Rodzic kładzie np. w odległości 2-3 m od dziecka koszyczek. Daje 

dziecku do ręki dużą łyżkę i kładzie na niej pisankę. Zadaniem dziecka jest zaniesienie 

pisanki do koszyczka starając się, aby nie spadło z łyżki. 

 

(Dziecko poprzez zabawę ćwiczy zmysł i koncentrację uwagi). 

 

 

 

 

5."Taniec zajączków" 
Potrzebujemy: Odtwarzacz, piosenkę pt."Piosenka o Zajączku" załącznik nr 1, opaski – 

uszy zajączka 

 

Uwagi: Warto przygotować wolną i bezpieczną przestrzeń do zabawy, tak by dziecko 

mogło swobodnie się poruszać nie narażając się na uderzenie w np. kant stołu itp. 

Opaski można przygotować wcześniej lub razem z dziećmi. Należy jednak pamiętać, 
aby wykonać je  wspólnie z dzieckiem, pod opieką rodzica! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Link do piosenki pt."Piosenka o 

Zajączku"  

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

 

Załącznik nr 2 „Opowieść ruchowa” 



 

Przebieg zabawy: Rodzic włącza piosenkę i zachęca dziecko do wspólnego tańca. Tańczyć 
można wspólnie trzymając się za ręce lub każdy sam. 

 

 (Przez tę zabawę dziecko zaspokaja naturalną potrzebę ruchu, potrzebną do prawidłowego 

rozwoju). 

 

 

6. "Opowieść wielkanocna" 

 
Potrzebujemy: Tekst opowieści ruchowej – załącznik nr 2 

 

Uwagi: Należy przygotować wolną i bezpieczną przestrzeń do zabawy, tak by dziecko 

mogło swobodnie się poruszać nie narażając się na uderzenie w np. kant stołu itp.! 

 
Przebieg  zabawy: Rodzic czyta dziecku bajkę o  zajączku i zachęca dziecko, aby próbowało 

naśladować wraz z nim gesty zgodnie z tekstem opowieści 

Do zabawy można wykorzystać maskotkę zająca. 

 

(Dziecko poprzez zabawę zaspokaja naturalną potrzebę ruchu oraz rozwija m. in. 

umiejętność naśladowania prostych gestów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mały zajączek (dziecko przykuca ,przykłada dłonie 

do głowy- robi uszy zajączka)skakał po łące                 

i zastanawiał się jaką ,świąteczną niespodziankę 
przygotować dla swoich przyjaciół(skacze                   

w przysiadzie w różnych kierunkach).Postanowił 

zrobić dla nich pisanki (naśladuje malowanie 

pisanek).Kiedy były już gotowe ,delikatnie poukładał 

je w wózku.(naśladuje przenoszenie pisanek w obu 

dłoniach z jednego miejsca na drugie). Powoli 

ciągnął wózek , aby rozwieść pisanki do swoich 

kolegów(naśladuje ciągnięcie ciężkiego wózka za 

sznurek).Wózek był ciężki .Zajączek co pewien czas 

zatrzymywał się ,ocierał pot z czoła(ociera pot                 

z czoła raz jedna ręką raz drugą) oraz przeciągał się 
aby rozprostować plecy i ręce(przeciąga się).Był już 
bardzo blisko domu kogucika ,kiedy nagle potknął 
się i przewrócił(naśladuje potknięcie i przewrócenie 

się).Wózek z pisankami przechylił się na bok ,                  

a pisanki poturlały się po trawie (turla się po 

dywanie w różnych kierunkach).Skorupki pisanek 

zaczęły pękać .Wykluły się z nich 

kurczątka(naśladuje wykluwanie się kurczątek                  

z jajek).Zajączek przestraszył się i zaczął 
uciekać(skacze w przysiadzie), a kurczątka machając 

swymi malutkimi skrzydełkami ,pobiegły za 

nim(biegnie machając ugiętymi łokciach 

rękami).Kurczątka były jednak malutkie, dlatego 

szybko się zmęczyły .Przykucnęły więc na trawie 

(przykuca), aby odpocząć. Tymczasem zajączek 

opowiadał przyjaciołom o swojej przygodzie, a oni 

się z niego głośno śmiali (naśladuje śmiech).Myślę, 



 

                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                       Opracowały:  
                                                                                                                                mgr Paulina Łachacz 

                                                                                                                                mgr Kamila Chmielewska 

 

 

 

 

 

 

 

7."Wielkanocna pisanka" 

 
Potrzebujemy: Patyczek do szaszłyka, styropianowe jajko (może być zastąpione jajkiem 

ugotowanym na twardo), talerzyki, farbki, pędzelek, cukier  

 

Uwagi: Styropianowe jajo warto nabić na patyk wcześniej. Zabawa powinna odbywać 
się pod opieką i w obecności rodzica. Dbając o bezpieczeństwo, należy zwrócić 
szczególną uwagę by dziecko nie brało do buzi przygotowanych produktów służących 

do ozdoby jajka. 

Rodzic cały czas towarzyszy dziecku podczas zabawy! 
Przebieg: Rodzic do jednego talerzyka wlewa farbę, a do drugiego wsypuje cukier. Daje 

dziecku pędzelek i pomaga pomalować jajo, a następnie wspólnie z dzieckiem zamacza je            

w cukrze. Na koniec pisanka powinna być odstawiona do wyschnięcia. 

 

 

(Zabawa ma na celu m. in. usprawnianie dłoni i palców- motoryki małej oraz rozwijanie 

koncentracji uwagi naszego dziecka). 

że o zajączku nie można powiedzieć , że był bardzo 

odważny , bo przecież przestraszył się małych 

kurczątek. 

Po zabawie dziecko może wymyślić zakończenie 

historii, podać swoje propozycje, co mogło się stać            
z kurczątkami. 

 

 

 

  

 
 

 

 


