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Drodzy Rodzice oto pomysły zabaw na poniedzałek: 

 

 

Dzień pierwszy 29.03.2021 

1. Zabawa ruchowa - "Wędrujące żabki". 

Potrzebne materiały: bezpieczne dla dzieci farby, podkład muzyczny  

The Entertainer Scotta Joplina - https://www.youtube.com/watch?v=TSoXBkF832I 

Rodzic maluje na górnej powierzchni obu swoich dłoni podobizny żabek i objaśnia dziecku, że 

będą obserwować spacerujące żabki. Gdy maluch się zainteresuje i wyrazi ochotę na udział w 

zabawie, rodzic maluje również jego dłonie. Następnie razem układają się w pozycji jak do 

czworakowania i w takt muzyki przemieszczają się po pokoju w dowolnym kierunku, 

spoglądając na żabki na swych dłoniach. 

 

2. Zabawa rytmiczno - paluszkowa - „Żabki na łące” Małgorzaty Koc. 

Dziecko siedzi na podłodze i stara się  naśladować rodzica recytującego wierszyk. Ruchy palców  

rodzica  współgrają z rytmem wiersza. 

https://www.youtube.com/watch?v=TSoXBkF832I


 

 

 

Pięć żabek po łące skakało,  dziecko pokazuje pięć palców u dłoni 

grzecznymi być nie chciało. podnosi  i opuszcza rękę 

Jedna do wody wskoczyła, faluje ręką 

guza wielkiego nabiła. lekko uderza pięścią w głowę 

Mama za telefon złapała, pokazuje gest trzymania telefonu przy uchu 

lekarza szybko wezwała. 

Lekarz pogroził palcem, wykonuje gest grożenia palcem. 

Cztery żabki po łące skakały, pokazuje cztery palce 

grzecznymi być nie chciały…  –  

Ostatnia zwrotka brzmi następująco: 

Jedna żabka po łące skakała, pokazuje jeden palec 

grzeczna być nadal nie chciała. podnosi  i opuszcza rękę 

Do wody także wskoczyła, faluje ręką    

o kamień guza nabiła.  lekko uderza pięścią w głowę 

Mama za telefon złapała… itd. 

 

3.  Zajęcia kreatywne - "Piasek kinetyczny". 

Potrzebne składniki: 3 łyżeczki mąki ziemniaczanej, 2 szkl. mąki pszennej, 1 szkl. oleju 

roślinnego, opcjonalnie barwnik spożywczy. 



Wykonanie:  

Rodzic miesza ze sobą wszystkie składniki. Jeśli zobaczy, że masa za bardzo przykleja się do rąk 

podczas ugniatania dodaje więcej mąki. Piasek różni się od sklepowego, ale jako wyrób domowy 

jest bezpiecznym i doskonalym zamiennikiem. Dzięki niemu dziecko rozwija zdolności 

manualne, wyobraźnię oraz kreatywność. Formowanie budowli oraz tworzenie figur z piasku ma 

również właściwości relaksacyjne. Dziecko wzmacnia także koordynację wzrokowo-ruchową 

oraz umiejętność skupienia się. 

 

 

 


