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Propozycje zabaw w domu 

Piątek – 03. 04. 2020r. 

1. Zabawa muzyczno sensoryczna  

https://www.cinyour.facebook.com/watch/?v=476575533016085 

2. Gimnastyka smyka - zabawy ruchowe, bo ruch to zdrowie. Zaczynamy z 

piosenką. 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 
 

 „Maszerują przedszkolaki” – dziecko wykonuje zwrot w prawo i idzie za 

dorosłym. Porusza się po kole i naśladuje maszerujących żołnierzy. Tupie 

nogami w podłogę.  

 „Pingwiny” – dziecko porusza się nie zginając kolan, ręce wzdłuż 

tułowia, dłonie na bok.  

 „Pajacyki” – dziecko skacze: rozkrok i klaśnięcie rękami nad głową, 

następnie nogi złączone i ręce wzdłuż tułowia. 

 „Szum morza” – dziecko biega, na sygnał zatrzymują się i naśladują 

falujące morze (w pozycji stojącej, ręce w górze, poruszają się jak fale, 

wydobywając dźwięki morza).  

 „Kałuża” – potrzebna będzie tu chustka mamy, dziecko układa z niej 

kałuże, wchodzi do środka, później wychodzi. Następnie dziecko skacze 

obunóż do „kałuży” i z powrotem. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka 

razy.  

 „Berek kucany” – dziecko poruszają się w dowolny sposób po domu w 

rytm wyklaskiwania. Gdy oklaski milkną, przykuca. Zabawę należy 

powtórzyć trzykrotnie 
 

3. Na wielkanocnym stole – słuchanie wiersza K. Kuzior-Wierzbowskiej 
 

Na wielkanocnym stole 
Katarzyna Kuzior-Wierzbowska 

 

Stoją na stole baby lukrowane, 

a między nimi cukrowy baranek. 

Pobekuje cicho, stuka kopytkami, 

bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami. 

Ale dwa kurczaki tej miski pilnują, 

na baranka groźnie oba popiskują. 

Więc mały baranek w inną stronę zmierza. 

Kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza. 

https://www.cinyour.facebook.com/watch/?v=476575533016085
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
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Można wyjaśnić niezrozumiałe określenia: baba lukrowana, cukrowy baranek. 
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4. Odpowiedz, co tu pasuje do Wielkanocy? Policz symbole Świąt 

Wielkanocnych?  Ile ich jest? 
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5. Bajka do przeczytania Malowane jajka. Odsyłam do strony: 

 http://nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=816  

Miłego czytania i słuchania. 

 

6. Pokoloruj 

 

 

http://nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=816
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7. Wielkanocne tradycje – Domowe Przedszkole. 

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY 

 

8. Piosenki do posłuchania Święta Wielkanocne 
https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg 

Wielkanocne idą święta 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ 

Wesołego Alleluja 

https://www.youtube.com/watch?v=-bvt_QLQLIk 

 

Miłej zabawy – p. Iza  
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