
PLAN PRACY RODZICA Z DZIECKIEM GRUPA: I - II (1-10.04.2020r.) 

 

 Tematyka zajęć Przykładowe formy realizacji 

1.04.2020r. Pani Wiosna! Zabawa plastyczna  „Suknia Pani Wiosny”- Rodzicu 

wydrukuj załączony szablon Pani Wiosny i postarajcie się                      

z dzieckiem ozdobić suknię Pani Wiosny dowolną techniką 

(np. pokolorujcie kredkami lub wyklejcie kolorowymi 

kawałkami krepy).  

Zabawa muzyczna „Maszeruje Wiosna”- włączcie 

piosenkę „Maszeruje Wiosna”, która znajduje się np. na 

YouTube i razem maszerujcie po pomieszczeniu w rytm 

piosenki.  

Zabawa dydaktyczna „Duży i mały”- świetną propozycją 

zabawy dydaktycznej jest wydrukowanie szablonu Pani 

Wiosny w małym i dużym formacie, a następnie 

zachęcenie dziecka do wskazania dużej i małej ilustracji.  

Powodzenia! 

 

2.04.2020r. Wiosenne Kwiaty Zabawa dydaktyczna „Poznajemy wiosenne kwiatki”- 

drogi Rodzicu, jest to dobra okazja do tego, aby Twoje 

dziecko poznało kwiatki, które symbolizują nadejście 

wiosny. W załączniku znajdują się ilustracje owych roślin. 

Zaprezentuj je dziecku, nazwij i krótko o niech opowiedz.  

Zabawa plastyczna „Kolorowe kwiatki”- proponujemy 

wspólną zabawę plastyczną. Wydrukujcie szablon 

kwiatów, który znajduje się w załączniku. Rodzicu, teraz 

zadanie dla Ciebie- wytnij kwiaty po śladzie. Następnie 

wspólnie możecie wycięte kwiatki pokolorować, 

pomalować farbami lub wykleić kolorowymi kawałkami 

papieru (technika do wyboru). Miłej zabawy! 

Zabawa ruchowa „Znajdź kwiaty”- czas się trochę 

poruszać! Rodzicu, postaraj się ukryć w domu wycięte                      

i ozdobione przez Was kwiaty, tak aby dziecko miało je w 

zasięgu wzroku. Następnie zachęć dziecko, aby 

spróbowało kwiatki znaleźć i włożyć do koszyka, lub 

innego pojemnika, który akurat macie w domu. 

4.04.2020r. Wiosenne słoneczko Zabawa manualna „Promyki słońca”- aby wpierać rozwój 

motoryki małej, Rodzicu- wytnij z kartki A4 koło. Następnie 

wspólnie z dzieckiem postarajcie się przyczepiać do koła 

klamerki, które symbolizują promienie słoneczne.  

Zabawa muzyczna „Domowy koncert”- w swoich 

domowych zapasach macie wspaniałe instrumenty 

muzyczne. Mowa tu o garnkach i np. drewnianych 

łyżkach. Za pomocą YouTube włączcie piosenkę 

„Słoneczko późno dzisiaj wstało” i spróbujcie zagrać na 

domowych instrumentach w rytm muzyki.  

Zabawa plastyczna „Słoneczko”- nadszedł czas, aby 

ubrudzić trochę rączki. Rodzicu, na kartce A4 narysuj koło, 

następnie pomalujcie swoje ręce żółtą farbą i spróbujcie 

odbijać wasze dłonie dookoła tworząc słońce. Ta zabawa 

wpływa pozytywnie na rozwój integracji sensorycznej. 

 

 

 

 

 



 

 

6.04.2020r. Zajączek Zabawa dydaktyczna „Poznajemy zajączka”- Rodzicu, 

czas Świąt Wielkanocnych jest dobrą okazją do tego, aby 

poznać niektóre zwierzęta kojarzące się nam z tym 

czasem. Postaraj się pokazać dziecku ilustracje zająca                   

i krótko go scharakteryzuj. Zwróć uwagę na oczy, nos, uszy 

oraz jego zwyczaje i wydawane odgłosy. Spróbuj nakłonić 

dziecko do prób udziału w tej pogadance. 

Zabawa ruchowa „Skaczemy jak zajączki”- po krótkim 

przedstawieniu zwyczajów zajączka możemy 

zaprezentować dziecku sposób jego poruszania się. Pokaż 

dziecku jak skaczą zajączki i zaproś dziecko do wspólnej 

zabawy.  

Zabawa relaksacyjna „Poczytaj mi”- w załączniku znajduje 

się bajka o zajączku. Jeśli masz w swoich zasobach 

książeczkę o tej tematyce i wolisz ją wykorzystać, to śmiało! 

Wspólnie z dzieckiem zajmijcie pozycje, które wpływają na 

was relaksująco i przeczytaj bajkę starając się akcentować 

głosy postaci. 

7.04.2020r. Baranek Zabawa dydaktyczna „Poznajemy baranka”- Zasada 

postępowania jest taka sama jak przy zajączku. Krótko 

przedstaw dziecku baranka, ze wróceniem uwagi na 

futerko, kopytka. Zachęcamy do zaprezentowania 

odgłosów wydawanych przez baranka.  

Zabawa plastyczna „Nasz baranek”- w załączniku znajduje 

się szablon baranka. Rodzicu, prosimy, abyś zajął się 

wycięciem szablonu. Następnie wspólnie z dzieckiem 

możecie wykleić baranka watą.  

Zabawa manipulacyjna „Puzzle”- w tym celu 

wykorzystamy już zrobionego baranka! Rodzicu, prosimy 

Cię o przecięcie baranka na pół, tworząc dwuczęściowe 

puzzle, które dla twojego Dziecka będą świetną okazją do 

rozwijania myślenia oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej. 

Zachęć swoją pociechę do ułożenia puzzli. Powodzenia!  

8.04.2020r. Kurczaczek Zabawa dydaktyczna „Kurczaczek”- drogi Rodzicu, tak jak 

postępowałeś już wcześniej, scharakteryzuj krótko 

kurczaka. Zwróć uwagę dziecka na jego wygląd                             

i zaprezentuj wydawany przez owe zwierzątko odgłos. 

Możesz zachęcić dziecko do naśladowania odgłosu.  

Zabawa plastyczna „Robimy kurczaczka z papieru”- 

prosimy rodzica, aby wcześniej przygotował 1 duże 

kółeczko wycięte z żółtego papieru, 2 średniej wielkości o 

tym samym kolorze oraz jedno małe najlepiej w kolorze 

czerwonym. Wykonanie jest banalnie proste! Wystarczy 

razem z dzieckiem przykleić duże kółko na kartkę A4, mniej 

więcej na środku, następnie, jedno kółeczku przykleić w 

miejscu głowy, drugie kółeczko złożyć na pół i przykleić w 

miejscu skrzydełka. Ostatnie małe kółko składamy na pół, 

następnie jeszcze raz na pół. Powstał nam dziób, który 

należy przykleić w odpowiednim miejscu. Zachęcamy, aby 

domalować oczy i nogi. Życzymy udanej zabawy! 

Zabawa naśladowcza „Naśladujemy odgłosy”- za 

pomocą tej zabawy wpływamy na rozwój narządów 

mowy i samej mowy dziecka oraz motoryki dużej. Rodzicu, 

zaprezentuj dziecku odgłosy zajączka, kurczaczka oraz 



baranka, poproś dziecko by wskazało które zwierzę 

wydaje takie dźwięki i zachęć swoje maleństwo do 

powtórzenia owych odgłosów.  Możecie także poruszać 

się tak jak wymienione zwierzątka, to zwiększy atrakcyjność 

waszej zabawy. 

9.04.20204. Pisanki Zabawa manualna „Pisanki z masy solnej”- masa solna jest 

świetną alternatywą na zabawę w domu. Możesz w 100% 

poświęcić uwagę dziecku i zwrócić uwagę na jego 

wszystkie czynności. Przepis na masę solną znajdziesz w 

załączniku. Zachęcamy, aby przygotować masę wspólnie 

z dzieckiem. Możesz pozwolić, na wsypanie mąki do miski 

albo pomoc z mieszaniu i wyrabianiu masy. Po wykonaniu 

masy wspólnie uformujcie z niej płaskie pisanki                                    

i pozostawcie do wyschnięcia. Udanej zabawy!  

Zabawa plastyczna „Ozdabianie pisanek”- nadszedł czas, 

aby ozdobić wasze pisanki z masy solnej! Będziecie 

potrzebować do tego farbek (chyba, że macie inny 

pomysł, to śmiało!). Pozwól dziecku na podjęcie próby 

samodzielnego malowania pisanek.  

Zabawa ruchowa „Gdzie są pisanki?”- pewnie w swoich 

domach macie ozdobne pisanki, jeśli nie to możecie do 

tego wykorzystać piłeczki, albo przygotować je 

samodzielnie z folii aluminiowej- wystarczy uformować 

kształt jajka. Gotowi? Rodzicu, ukryj wasze pisanki, tak aby 

znajdowały się w zasięgu wzroku dziecka. Następnie 

zaproponuj dziecku, aby je znalazło i umieściło w koszyku. 

Powodzenia! 

10.04.2020r. Koszyczek 

Wielkanocny 

Zabawa dydaktyczna „Co jest w koszyczku”- w koszyczku 

umieszczamy wszystkie elementy, które są symbolami Świąt 

Wielkanocnych, może być to np. pisanka, palma, figurka 

baranka itp. W dalszej kolejności prosimy o 

zaprezentowanie dziecku koszyczka i opowiedzenie co 

znajduje się w środku. I co symbolizuje, zapoznajmy dzieci z 

pięknymi tradycjami.   

Zabawa ruchowa „Zbieramy symbole”- drogi rodzicu, 

możesz podkreślić, że wysypały się wszystkie rzeczy, które 

znajdowały się w koszyku. Poproś dziecko o pomoc w ich 

zbieraniu i umieszczaniu w koszyku.  

Zabawa muzyczna „Kłótnia w koszyku”- na YouTube 

znajduje się piosenka „Kłótnia w koszyku”, zachęcamy do 

jej wysłuchania oraz maszerowania w jej rytm, wręcz 

dziecku koszyczek, niech postara się go nieść, w ten sposób 

wesprzesz u swojego maluszka koordynacje wzrokowo- 

ruchową, orientację przestrzenną oraz motorykę małą i 

dużą. Spróbujcie także naśladować odgłosy zwierząt 

podążając za piosenką. Udanej zabawy! 

 


