
DROGI RODZICU! 

 

Poniżej znajdują się propozycje zabaw z dziećmi w tym specyficznym, trudnym 

dla nas wszystkich czasie. W wielu rodzinach jest więcej niż jedno dziecko, a do tego 

pracujecie zdalnie z domu, rozumiemy to. Realizujcie je zatem w dogodnym dla Was 

momencie dnia. 

Czas jest dla wszystkich niezwykle stresujący. Postarajmy się, aby nasze dzieci 

czuły się bezpieczne w swoich domach i mogły się beztrosko bawić. Ograniczmy im 

dostęp do niektórych wiadomości. Dzieci chłoną nasze emocje. 

 

 

***01.04.2020*** 

 

1.KORONAWIRUS  

Oto linki do filmików o obecnej sytuacji. Wyjaśnij dzieciom pojęcia, które słyszą 

codziennie-kwarantanna, pandemia, zakażenie, wirus, myj ręce, nie wychodź                          

z domu: 

 

https://www.facebook.com/studiodinksy/videos/2839872769442480/?ref=tahoe 

 

„Cześć jestem wirus....” historia o koronawirusie dla dzieci: 

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.usrfiles.com/… 

 

2.”Moja minka”- praca plastyczna  

Drogi rodzicu, zaproponuj dziecku narysowanie swoich emocji, minkę smutną, złą, 

wesołą- każdy reaguje inaczej na izolację. Porozmawiaj z nim o tym. Zapytaj, czego 

się boi, co mu przeszkadza, za czym tęskni. Wyjaśnij, otocz opieką, przytul. 

 

3.”Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija”- (w myśl cytatu z filmiku o koronawirusie), 

zabawa ruchowa. 

Udajemy żmiję, najpierw pokazując wijącą się żmiję ręką, później pełzając po 

podłodze. Możecie razem z dzieckiem urządzić wyścigi w pełzaniu, turlaniu                           

i w przytulaniu. 

 

4. „Myjcie ręce”- to ważne. Spróbujcie razem z dziećmi nauczyć się wierszyka                           

i wspólnie ćwiczyć mycie rąk. Możecie wydrukować instrukcję i powiesić przy zlewie 

albo stworzyć własne obrazki, by łatwiej przyswoić rymowankę. 

 

 

https://www.facebook.com/studiodinksy/videos/2839872769442480/?ref=tahoe
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.usrfiles.com%2Fugd%2F64c685_1325b26f2d954d108cbc769afedcadd3.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1scoQvCxYmjTHeXwtl8CyUG2IFbJST8wkbumvXfvpYVKdQWzkieR3eGU4&h=AT0vqTJig2dP_lGqQy0zfSm8UuRpHY8HGxzohflHDvjTTh-bRLVxvCmDWLg9d-UjWwRIEuDhuwICHbaf1Wc-XbmUYgnCipNLR2ROZ9hILInWR6abVbN0BTDOUabSf_nOaShsfRQ6M1l5VyxKmjR8Y5tHHKkaXmkagKBlCGVr628cePrV-1jd4PJaVIumPDv-hC_Ns8RqZgEBkdPx-fWnCP2kfQLnshEqp60JWFL-ohi9yCR8CV7gRZFAWftu8qMVzqmAS37sOVzNFX3ubtUm1flS5g6ZaAZfLNQ0_8nXXCzxpqzymDW7hmgqC8P03-JMUUd9uoFzgbzKCm3ho8NV5Mcoj2SW1lGMDRnj6KXFVuDaSZSMn4NWBjz0_dsQ2UmLiDE0d1TSqPJlmSCQ5r0SwLqQ7y96vohLArXFYKktzbEP3b3ElSzEZ4pBmfGDOm3ryyvUYy2PDdshD46-sSGyTPThPpsv0agkNbFTEignPoKzNVvFouZq_z0S1y02ZrIDoGLWFGxbV-6MjEfTUmslT4OwIbp8cNICJ0XmWltadYxLX_BdepL7UoJWtn3F28xtEOuRHTl0Vh7CmvnhrK5rK4PioB4q7STDuIqjpg8iGGj2qT2FK2K7VL1Kaki5pqyeFlrz1g


 

 

 

 

 

***02.04.2020*** 

1. Zawitała Wiosna- rozmowa z dzieckiem, pytania: Jakie znasz pory roku? 

Po czym poznajemy, że przyszła wiosna? 

 

2. Prezentacja o wiośnie: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&list=PLpTu1TavofjBmZ7WvVDTbTl

ksfjvd8KTz&index=6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&list=PLpTu1TavofjBmZ7WvVDTbTlksfjvd8KTz&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&list=PLpTu1TavofjBmZ7WvVDTbTlksfjvd8KTz&index=6


Jakie ptaki wracają na wiosnę? (bocian, jaskółka) 

Jakie kwiaty kwitną wiosną? (przebiśnieg, krokus, pierwiosnek) 

3. https://www.youtube.com/watch?v=F9SnoGwMkRw  – wiosenne kwiatki- zabawa 

plastyczna 

4. https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ  – wygibasy-zabawa ruchowa 

 

 

***03.04.2020*** 

1.Wiosna na parapecie, balkonie - stworzenie kącika wiosennego i codziennie 

obserwowanie zachodzących zmian. Rozmowa o postępach w hodowli. 

Przygotujcie: 

• ziemię doniczkową, 

• nasiona: groszek, fasola, słonecznik, rzodkiewka, marchew, buraki, zioła, 

nasiona na kiełki, owies, rzeżucha, 

• cebulki z wypuszczającym szczypiorkiem, 

• doniczki małe (średnica ok. 10 cm). 

Przydałyby się: 

gałązki drzew owocowych, forsycji lub brzozy. Dzieci mogą obserwować rozwijające 

się pąki gałązek w wazonie, 

kwiaty cebulowe w doniczkach: hiacynty, żonkile. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=lbBbi_ds4eU – piosenka o porach roku 

3.https://www.youtube.com/watch?v=T64xQipycYI -  malowanie kwiatów widelcem, 

patyczkiem do uszu, słomką, zabawa plastyczna 

4.https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-

9/51736338_311949633002727_1495818452135313408_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b9

6e70&_nc_ohc=uJ3QGgfYvEUAX8uNr9i&_nc_ht=scontent-waw1-

1.xx&oh=7f5cbd7c2a8aea88d50770e6d2220272&oe=5EA95CB6 – ćwiczenia 

logopedyczne na wesoło, bawcie się razem, naprzemiennie- rodzic z dzieckiem! 

 

***06.04.2020*** 

1. Kalendarz pogodowy 

Przygotowanie elementów kalendarza  

Wyjrzyjcie za okno i opowiedzcie o tym, co widzicie. Zwróćcie uwagę na pogodę. 

Jak wygląda niebo? Czy na niebie widać dużo chmur? Jaki kolor ma niebo? Czy 

świeci słońce? Spójrz na drzewa. Czy ich gałęzie poruszane są przez wiatr? Czy z 

nieba coś pada? Deszcz, śnieg? Rodzicu, pokaż dziecku  termometr, wyjaśnij do 

czego on służy.  

https://www.youtube.com/watch?v=F9SnoGwMkRw
https://www.youtube.com/watch?v=T64xQipycYI
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/51736338_311949633002727_1495818452135313408_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=uJ3QGgfYvEUAX8uNr9i&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=7f5cbd7c2a8aea88d50770e6d2220272&oe=5EA95CB6
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/51736338_311949633002727_1495818452135313408_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=uJ3QGgfYvEUAX8uNr9i&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=7f5cbd7c2a8aea88d50770e6d2220272&oe=5EA95CB6
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/51736338_311949633002727_1495818452135313408_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=uJ3QGgfYvEUAX8uNr9i&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=7f5cbd7c2a8aea88d50770e6d2220272&oe=5EA95CB6
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/51736338_311949633002727_1495818452135313408_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=uJ3QGgfYvEUAX8uNr9i&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=7f5cbd7c2a8aea88d50770e6d2220272&oe=5EA95CB6


2. „Kalendarz” – zabawa plastyczna 

• Przygotujcie dużą kartkę/karton, dziecko może pomalować ją wybraną 

farbką. To będzie tło dla kalendarza pogody. Możecie użyć zamiast 

tradycyjnego pędzla – coś nowego, np. gąbki, folii bąbelkowej.  

• Przygotujcie wspólnie karteczki z wybranymi znakami pogodowymi, np.: 

słońce, chmura, deszcz, wiatr, śnieg. Jeśli dziecko ma bezpieczne nożyczki i 

chętnie ich używa, pozwól przy swojej asyście wyciąć mu kartoniki wzdłuż linii. 

• Codziennie obserwujcie zmiany w pogodzie i przyklejajcie odpowiednie 

obrazki. 

3. https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q -  piosenka o zmianach w 

pogodzie. 

4. https://www.facebook.com/KreatywnieWdomuBlog/videos/138533367575584/- 

Zabawy z poduszkami. 

 

 

***07.04.2020*** 

1. https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y – dmuchawce z rolki po 

papierze, zabawa plastyczna. 

2. „Wiosenne Memo”- przygotujcie pary takich samych obrazków, po 2 ilustracje 

słońca, chmury, kwiatu. Jeśli macie w domu naklejki, możecie je wykorzystać –                      

2 motylki, 2 pszczółki itp. Odwróćcie je obrazkiem do dołu, spróbujcie zapamiętać 

ułożenie kart i odgadywać gdzie ukryte są pary. 

3.https://wordwall.net/pl/embed/982a6ee6774b4e4c808441ea6f4aa9ae?themeId=2

8&templateId=8&footer=false&nofullscreen&fbclid=IwAR0eafKeeo9mVXhk5HHRQNc

vj85lJoInW0JDc2Knr3LYh7Ykz54-P_pBBK0 - ruchowa ruletka 

4.”Wiosenna tęcza”- na dużym formacie papieru narysuj szkic tęczy. Pomaluj                         

z dzieckiem szablon dowolną techniką – farbami i pędzlem lub farbami do ciała – 

nakładajcie wtedy kolor paluszkami/ dłonią, możecie też wykleić tęczę kawałkami 

kolorowych wydzieranek – technika dowolna. Gotowe dzieło podpiszcie #BĘDZIE 

DOBRZE i wywieście w oknie. Niech doda innym otuchy! 

 

***08.04.2020*** 

1. Święta Wielkanocne – porozmawiaj z dzieckiem o zwyczajach Wielkanocnych, 

malowaniu pisanek, święconce w koszyku, odwiedzinach Zająca z upominkami. 

2.https://www.youtube.com/watch?v=JAL91mhS_i0&feature=share&fbclid=IwAR1zN

hIJDTw6qiGZ35n3ISr2RWXLdSHq2EQoLxDMljcgWai-EygBb1xJWjw – kwoka i pisklęta 

czyli skąd się biorą kurczęta – prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://wordwall.net/pl/embed/982a6ee6774b4e4c808441ea6f4aa9ae?themeId=28&templateId=8&footer=false&nofullscreen&fbclid=IwAR0eafKeeo9mVXhk5HHRQNcvj85lJoInW0JDc2Knr3LYh7Ykz54-P_pBBK0
https://wordwall.net/pl/embed/982a6ee6774b4e4c808441ea6f4aa9ae?themeId=28&templateId=8&footer=false&nofullscreen&fbclid=IwAR0eafKeeo9mVXhk5HHRQNcvj85lJoInW0JDc2Knr3LYh7Ykz54-P_pBBK0
https://wordwall.net/pl/embed/982a6ee6774b4e4c808441ea6f4aa9ae?themeId=28&templateId=8&footer=false&nofullscreen&fbclid=IwAR0eafKeeo9mVXhk5HHRQNcvj85lJoInW0JDc2Knr3LYh7Ykz54-P_pBBK0


3. https://www.youtube.com/watch?v=d2UThLR9QdE – pisanki wielkanocne, 

narysujcie je wspólnie zgodnie z instrukcją, niech dziecko spróbuje je pokolorować, 

pomalować lub wykleić krepą. 

4. https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY –taniec Króla Lwa. Nie 

zapominajcie o potrzebie ruchu. Tańczcie wspólnie. 

 

 

***09.04.2020*** 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=x9WDjHAtaXw – zajączek z rolki po papierze. 

2. „Zajączek chowa prezent”- umówcie się wspólnie co będzie „prezentem”, rodzic 

chowa go w mieszkaniu, a dziecko próbuje odnaleźć za pomocą wskazówek 

„ciepło- zimno”. 

3. https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c –Hopla Zajączku, zabawa 

muzyczno-ruchowa, rodzicu poskacz z dzieckiem, wybuch endorfin gwarantowany! 

4. https://youtu.be/_cht9rDfYXg - Tuptaj Maluszku, czyli pobawmy się razem. 

 

***10.04.2020*** 

1. https://www.youtube.com/watch?v=xLKqVpCcoDg – kurki z opakowania po 

jajkach. 

2.”Pisanki”- przygotujcie po 2 takie same pisanki z kartonu, rodzicu - wytnij je, dziecko 

niech spróbuje dopasować takie same. 

3.”Ręce, nogi się ruszają” - zabawa ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=rib2jV2PmbA&list=PLxQNPn812PsyKk7dzASvgRY

Y0tzrrbQ9P&fbclid=IwAR1NCzJynESrMHcHdGeeNlR-

Rf8cFxWWJpFwhDzZ6Gemoega7lNhTHLwpxo   

4. https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 – piosenka „Pisanki, kraszanki”, 

osłuchajcie się z tekstem, rodzicu- wytłumacz dziecku niezrozumiałe kwestie. Niech 

piosenka ta towarzyszy Wam w najbliższych dniach, a Święta mimo innej niż zwykle 

otoczki – niech będą zdrowe i wesołe! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d2UThLR9QdE
https://www.youtube.com/watch?v=x9WDjHAtaXw
https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c
https://www.youtube.com/watch?v=xLKqVpCcoDg
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

