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Zabawa rozwijająca wyobraźnię, zdolności obrazowania tekstu ruchem, wyrażania 

emocji 

Rodzic czyta opowiadania dziecku, a jego zadaniem jest odegranie scenki obrazującej daną sytuację. Rodzic 

pomaga w scenkach, np.: szura po podłodze wydając dziwny dźwięk w pierwszym opowiadaniu, trzyma 

dziecko za rękę, itp. 

• Tomek bawi się w swoim pokoju. Nagle słyszy dziwne szmery. Jest przerażony. Biegnie do mamy. 

Mamusia postanawia sprawdzić, co to za odgłosy. Trzyma Tomka za rękę i wraca do jego pokoju. 

Po cichu skradają się w kierunku firanki, zza której nagle wychodzi kot. Ach, to jego sprawka. Tomek bierze 

go na ręce, przytula, głaszcze i żartobliwie mu grozi. Uśmiecha się do mamy. 

• Dzisiaj są urodziny Marty. Marta jest bardzo smutna, ponieważ wszystko jest przygotowane, 

a goście nie przychodzą. Ciągle pyta rodziców, która godzina. Siada na fotelu i zaczyna płakać. 

Nagle słychać dzwonek. Biegnie do drzwi – otwiera je… O!! Ze zdziwienia otwiera buzię. Ile 

gości. Cała rodzina i dzieci. Wszyscy mają kolorowe balony i prezenty, uśmiechają się. Marta 

jest szczęśliwa. Radośnie bije jej małe serduszko. Zaprasza gości do środka. 

• Tymon bawi się z Arturem klockami. Jest bardzo zadowolony i szczęśliwy. Nagle podbiega do 

nich Tomek. Nie zwraca uwagi na Tymona. Szepce coś Arturowi do ucha i po chwili chłopcy 

odchodzą. Tymon jest bardzo smutny. Zaczyna płakać. Po chwili staje się bardzo zły. Niszczy 

piękną budowlę z klocków. Kładzie się na dywanie i płacze, uderzając rękami o dywan. Nagle 

podchodzą do niego Ada i Rafał. Pocieszają go i zapraszają do wspólnej zabawy. Tymon znów 

się uśmiecha. Jest zadowolony i miły. 

Rytmiczna rozgrzewka 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=7s 

Zabawa „Przeprawa przez strumień” 

Dziecko wspólnie z rodzicem robi na podłodze tor przeszkód, można do tego użyć krzeseł, skakanki, stołu, 

maskotek, itp. Po zakończonej pracy ustalamy linię startu i metę. Przechodzimy tor przeszkód w jak 

najszybszym czasie ale zwracając uwagę na dokładność. 

Zabawa „Rzucanie do celu” 

(piłeczka lub kulka z gazety, miska) 

Zadaniem dziecka jest celowanie z różnej odległości do ustawionej na podłodze miski. Odległość rzutu 

zaczynamy z bliska i dopiero powiększamy odległość jak dziecko trafi z ustalonej odległości. Za nie trafienie 

do miski wykonujemy ćwiczenie: pajacyki, przysiad, podskoki. 

Wykonanie pacynek 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=7s


(możemy użyć niepotrzebnej skarpetki, kolorowe kartki, bibuła, mazaki) 

Dziecko na koniec określa, jakie emocje są przedstawione na buzi pacynki. Dziecko dobiera się w parę z 

rodzeństwem lub rodzicem i inicjuje dialog (druga osoba może mieć w ręce maskotkę). 

Ćwiczenia w czytaniu 

Książka (s. 90–91) 

Czytanie tekstu Od buraka cukrowego do cukierka. 

 

 

Kolorowy lizak dla misia i lali, zabawa plastyczna. 

Potrzebna nam będzie plastelina oraz patyczki do szaszłyka lub jeśli ktoś ma,patyczki po lizakach.Z każdego kawałka 

plasteliny formujemy cienki długi wałeczek. Łączą ze sobą kolejne wałeczki, a następnie zwijają w ślimak. Na końcu 

nabijają na wykałaczkę. 

  

Można również zrobić najprostsze Cake popsy, czyli lizaki z ciasta, fajne kolorowe i smaczne  

https://gotujzkasia.pl/2017/02/najprostsze-cake-popsy/ 

https://gotujzkasia.pl/2017/02/najprostsze-cake-popsy/


 

Lub takie 

https://miastodzieci.pl/zabawy/slodki-bukiet-walentynkowy/ 

 

Miłego dnia i udanej zabawy  

Utrwalanie piosenki „Złość to straszny zwierz” – Piotr Rubik 

https://www.youtube.com/watch?v=G8Gv1sC3d3k 
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