
Ten tydzień poświęcimy wesołym zabawom. 
 

PONIEDZIAŁEK 07.12.2020 
 
W niedzielę odwiedził nas Mikołaj więc dziś pobawimy się z Mikołajem: 
 
Zad.1 
Posłuchaj piosenki pt. „Idzie Mikołaj”, postaraj się zapamiętać jej słowa i melodię a także zobrazuj ruchem 
jej treść. 
https://www.youtube.com/watch?v=T8xLiXNUrwk 
 
Zad. 2 

„Droga Mikołaja” – tworzenie gry planszowej. 
Zrób własną grę planszową, do której będziesz potrzebować: 
- dużą kartkę papieru albo kilka mniejszych sklejonych klejem lub taśmą klejącą, 
- kredki, farby lub pisaki, 
- klej lub taśma klejąca, 
- coś z czego zrobisz pionki (guziki, monety, zakrętki, małe zabawki lub coś innego według pomysłu), 
- kostka do gry (jeśli nie masz kostki to możesz ją zrobić sam a pomoże Ci w tym film) 
https://www.youtube.com/watch?v=LalvOnm-wRY 
- papier po prezentach z którego można wyciąć obrazki 
 
Narysuj kredkami, farbami pola po których będą się poruszały pionki (tak dużo jak długo chcesz grać). Oznacz 
wybrane pola symbolami lub kolorami (możesz też poprzyklejać ilustracje wycięte z papieru po prezentach) można 
użyć naklejek o tematyce świątecznej. Zaznacz start i metę. Sam ustal zasady gry np. kiedy pionek zatrzyma się na 
polu;  
- z reniferem-  biegnąc po pokoju naśladuj ruchy renifera 
- z dzwoneczkiem –czekasz kolejkę 
- czapka Mikołaja – możesz zjeść jakąś słodycz itp. według Twoich pomysłów 
Zaproś całą rodzinę do wspólnej gry. Życzę udanej zabawy. 
 

WTOREK 08.12.2020 
 

Zad. 1 
Na rozgrzewkę proponuję zabawę rozwijającą orientację w schemacie własnego ciała „Połóż zabawkę 
na…”. 
Zabawa polega na tym, że dziecko porusza się po pokoju w rytm skocznej muzyki (np. przy piosence „Idzie 
Mikołaj”. Kiedy rodzic zatrzyma muzykę dziecko staje w bezruchu i słucha polecenia rodzica np. połóż 
zabawkę na:  
- prawym kolanie 
- lewej dłoni 
- brzuchu 
- głowie 
- pod prawą stopą 
- między dwoma stopami 
Itd. Według inwencji rodzica tak aby ćwiczyć u dziecka rozumienie pojęć przestrzennych: na, pod, przed, za, 
z boku, z lewej strony, z prawej strony w odniesieniu do własnego ciała. 
Jeżeli dziecko nie rozpoznaje jeszcze prawej i lewej strony można zaznaczyć prawą i lewą rękę frotkami w 
dwóch kolorach lub po prostu napisać pisakiem na dłoni odpowiednią literę L i P. 
 
Jeśli dziecko dobrze sobie radzi w wykonywaniu poleceń można je trochę utrudnić 
- złap prawą ręką za lewe ucho 

https://www.youtube.com/watch?v=T8xLiXNUrwk
https://www.youtube.com/watch?v=LalvOnm-wRY


- zakryj lewą ręką prawe oko 
- załóż lewą nogę na prawą itd. według pomysłu 
W tej zabawie ruch jest bardzo ważny ponieważ pozwala dziecku rozproszyć swoją uwagę, zrelaksować się i 
nie jest ono tak zmęczone podczas wykonywania poleceń, które wymagają od dziecka dużego skupienia 
uwagi. 
 
Zad. 2 
Proszę poprosić dziecko aby wybrało swoją ulubioną zabawkę i opisało ją a następnie opowiedziało 
dlaczego ją lubi. 
 
Zad. 3 
Narysuj lub namaluj farbami swoją ulubioną zabawkę. 
 

ŚRODA 09.12.2020 
 
Zad.1 
Proszę przeczytać dziecku bajkę D.Wawiłow pt. „Trójkątna bajka”. 
http://wiersze.duno.pl/wiersz,4354,Wawi%B3ow+Danuta-Tr%F3jk%B1tna+bajka.html 
Po przeczytaniu bajki poproś dziecko aby opowiedziało ją własnymi słowami. 
 
Zad. 2 
Posłuchaj piosenki o figurach 
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 
Poproś dziecko aby odnalazło w domu przedmioty w kształcie trójkąta. Można też wskazać przedmioty w kształcie 
innych figur geometrycznych. 
 
Zad. 3 

Obejrzyj ilustracje do trójkątnej bajki. Poproś dziecko o wykonanie własnych ilustracji do tej bajki. Dziecko 
może je narysować lub wyciąć trójkąty i ułożyć z nich własną kompozycję. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiersze.duno.pl/wiersz,4354,Wawi%B3ow+Danuta-Tr%F3jk%B1tna+bajka.html
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CZWARTEK 10.12.2020 

Ponieważ za oknami jest szaro i deszczowo na czwartek proponuję zabawy z kolorami. 

Zad. 1 

Do tej zabawy potrzebne będą:  

- kolorowe kartki po dwie w każdym kolorze (mogą to być kolorowe kartki do ksero, kolorowe karteczki z 

notesika, kartoniki do gry w pamięć ponieważ są po dwie) 

- stoper, minutnik lub klepsydra (coś do odmierzania czasu w zależności od tego co Państwo posiadacie w 

domu) 

- partner do zabawy 

Zabawa polega na naśladowaniu ruchów rąk jednej osoby przez drugą w określonym czasie np. 30 sekund. 

Zabawa ta doskonali umiejętność skupienia uwagi na drugiej osobie, wnikliwej obserwacji, wydłuża czas 

koncentracji i doskonali szybkość reagowania na bodziec. 

A oto zabawa 

https://www.youtube.com/watch?v=V9d7Ip7kPJw&t=7s 

zad. 2 

„Kolorowe eksperymenty”  
Jako kolejne zadanie proponuję wykonanie kilku eksperymentów z kolorami. Dla ułatwienia dołączam filmiki 
- Tajemnica mieszania kolorów 
Proszę przygotować wodę, talerz, kolorowe cukierki (najlepiej Skittles) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gf6gKXEKzCA 
 
- Zmiana kolorów 
Proszę przygotować pięć szklanek, farbę (niebieską, żółtą, czerwoną) lub barwniki spożywcze, ręcznik papierowy i 
wodę 
https://www.youtube.com/watch?v=pY3pT1dU_sQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ya3Mm1gJnq0 
Można zwyczajnie łączyć kolory wykorzystując farby, kartkę i pędzelek. 
 

Zad. 3 

Narysuj farbami swój kolorowy świat. 

 

PIĄTEK 11.12.2020 

Zad. 1 

Proszę przeczytać dziecku bajkę pt. „Bajka o Radości i Smutku - edukacyjna bajka o emocjach”. 
Po przeczytaniu bajki proszę żeby dziecko odpowiedziało na pytania: 
- Jak zachowywała się Radość? 
- Jak zachowywał się Smutek? 
- Z jakim uczuciem próbowały poradzić sobie dzieci? 
- Jakie rozwiązanie zaproponowała Ciotka Nadzieja? 

https://www.youtube.com/watch?v=V9d7Ip7kPJw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Gf6gKXEKzCA
https://www.youtube.com/watch?v=pY3pT1dU_sQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ya3Mm1gJnq0


- Powiedz co cię śmieszy? 
- Powiedz co cię smuci? 
- Powiedz czego się boisz? 
- Powiedz co cię denerwuje? 
- Jakie znasz jeszcze uczucia/emocje? 
 
Zad. 2 
 
Proponuję zabawę pt. „Lustro” – rodzic mimiką twarzy pokazuje jakąś emocję: radość, smutek, złość, strach 
itp. dziecko nazywa minę rodzica a następnie ją naśladuje. Po kilku powtórzeniach następuje zamiana ról – 
to dziecko robi miny a rodzic nazywa je i naśladuje. 
 
Zad. 3 
Poćwicz z panem Miłoszem. 

https://youtu.be/bZnfkuZMQ9Q 

 

https://youtu.be/bZnfkuZMQ9Q

