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Drodzy Rodzice oto pomysły zabaw na piątek: 

 

 

Dzień dziewiąty: 09.04.2021 r. 

 

1. Zabawa rytmiczno - paluszkowa do piosenki - ,,Wiosna przyszła do nas’’ Marii Szreder. 

Potrzebne materiały: tekst piosenki Marii Szreder "Wiosna przyszła do nas’’.  

Przebieg zabawy: 

Rodzic siada z dzieckiem na dywanie i czyta tekst piosenki wykonując gesty i ruchy, które 

występują w tekście. 

 

Już nie musisz brać szalika – rodzic gładzi dłońmi szyję dziecka 

śnieg topnieje na chodnikach – gładzi całe ręce dziecka 

Dłuższe dni – rysuje palcem na plecach dziecka długą linię 

i krótsze noce – rysuje krótkie linie na dłoniach dziecka 



czasem motyl zatrzepocze – delikatnie szczypie ciało dziecka 

Nawet chochoł już się zbudził – przeciera opuszkami palców twarz dziecka 

chce podobno wstać do ludzi – pociera o siebie trzymane w swoich dłoniach, dłonie dziecka 

Ciepły deszczyk leje z nieba – opukuje głowę dziecka palcami 

słońce grzeje kiedy trzeba – gładzi całe ciało dziecka zaczynając od głowy 

Wiosna, wiosna, wiosna przyszła do nas – „chodzi” palcami po plecach dziecka 

cała kolorowa, ukwiecona – rysuje palcem kwiaty na plecach dziecka 

Będą śpiewać ptaki, kwitnąć róże – masuje plecy dziecka od dołu do boków 

Zostań wiosno – przytula dziecko 

zostań śliczna – tuli dziecko kiwając się lekko na boki 

zostań z nami jak najdłużej tu – zamyka dziecko w ramionach. 

 

 

 

 



2. Zabawa ruchowa - "Tor przeszkód". 

Potrzebne materiały: ślady stóp powycinane z kartonu lub pianki gumowej, kolorowa kreda, 

kartonowe pudło, materac. 

Przebieg zabawy: 

Rodzic tworzy tor przeszkód - ustawia stół, pod którym dziecko będzie musiało przechodzić, 

rozkłada kartonowe pudła do omijania lub otwierania, materac itd. Zaznacza trasę toru wycinając 

i przyklejając kontury stóp, może też narysować kredą odpowiednie znaki. Dziecko podąża za 

rodzicem pokonując trasę poprzez stąpanie po kartonowych śladach stóp lub podążając według 

znaków narysowanych kredą. 

 

 

 

3. Zajęcia plastyczne "Drzewo z odbitych palców". 

Potrzebne materiały: zielona i brązowa farba, biała kartka papieru. 

Wykonanie: 

Rodzic maluje dłoń dziecka brązową farbą, po czym odciska ją na środku białej kartki. Później 

zamacza końcówki palców dziecka w zielonej farbie i odciska je u góry – powstają liście drzewa. 

Na końcu dziecko z pomocą rodzica dorysowuje pędzlem pień. Po skończeniu pracy maluch 

uzyskuje portret dłoni zamieniony w rozłożystą roślinę. 

 



 

 


