
05. 06. 2020r. - Piątek   „Gdy jest nam nudno” 
 
Witam wszystkich wytrwałych. Energia przy piątku opada, więc dzisiaj chcę zaproponować zabawy, gdyby 
dopadła Was nuda. 
 
1. Zabawy ruchowe dla dzieci – odc. 1 (dla tych młodszych dzieci) 
„Ćwiczenia ruchowe dla dzieci z Pipi Pończoszanką”. Staraj się wykonywać ćwiczenia razem z Pipi. 
Pomoże Wam film na stronie: 
                                                https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 
 
2. Zabawa ruchowa dla tych starszych dzieci. Zapraszam na wyprawę: 

rowerami – dzieci leżą na plecach i naśladują pedałowanie; 
pociągiem – dzieci z mamą/rodzeństwem ustawiają się w rzędzie, trzymając za ramiona osobę przed 
sobą i biegają po pokoju; 
kajakami – dzieci siadają z ugiętymi nogami i wykonują ramionami ruch wiosłowania; 
samolotem – dzieci rozkładają wyprostowane w bok ręce i biegają po pokoju; 
balonem – dzieci chwytają za ręce mamę lub rodzeństwo i na zmianę stają na palcach i przykucają. 

 
3. ZAGADKI dla Was: 

„Jakie to obuwie służy, by nóg nie zmoczyć nawet w kałuży ?”-------------? (kalosze) 
„Mieszka w stajni, nie w oborze i podkowy nosić może ?------------?(koń) 

 
4. Zabawa dydaktyczna „Po mojej prawej stronie jest…” 
Rodzic, poleca dziecku pokazać miejsce swojego serduszka. Dziecko rękami bada gdzie ma serce i 
wsłuchuje się w jego bicie. 
Polecenia: 

Podnieś do góry rękę, która jest po tej samej stronie co serce. 
Która to ręka lewa, która prawa ? 
Na te same pytania odpowiedz, wskazując nogę, oko, ucho, itd. 

 
5. Głoskowa zabawa dydaktyczna dla całej rodzinki. (Dla tych starszych dzieci). 
Rodzic wypowiada dowolny wyraz, zadaniem dziecka jest wymyślenie wyrazu, którego nazwa rozpoczyna 
się głoską, którą kończył się wyraz wypowiedziany przez rodzica. Kolejna osoba wymyśla wyraz, którego 
nazwa rozpoczyna się głoską, którą kończył się wyraz wypowiedziany przez poprzednika. Jeżeli dzieci mają 
dużą trudność podczas zabawy, to można każdy wymyślony wyraz wspólnie, głośno dzielić na głoski, a 
dziecko będzie musiało tylko usłyszeć ostatnią głoskę i wymyślić wyraz, który się nią rozpoczyna. 
Np: ma-ma / Ma-ry-sia / sia-no / no-ga / ….itd 
 
6. Zrobiło się poważnie ? To zabawmy się. 
Zabawa „Prawa – lewa” – utrwalcie te pojęcia w zabawie. W zabawie pomoże Wam film na stronie: 
 
                                     https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 
 
7. „Umiem liczyć” – zabawa utrwalająca umiejętność przeliczania i posługiwania się liczebnikami 
porządkowymi. Przygotujcie podobne do siebie wielkością klocki, patyczki lub kredki. 
Rodzic wydaje polecenia: Połóż (wskazuje miejsce) 3 klocki/patyczki. Policz je. Dołóż jeszcze 2 klocki. 
Policz je. Dołóż jeszcze 5 klocków. Policz je. Rodzic może tę zabawę powtórzyć kilka razy, uwzględniając 
czynności dokładania i odkładania w zakresie dziesięciu. Następnie rodzic prosi o przyniesienie 10 
dowolnych przedmiotów (zabawek). Dzieci układają je jeden za drugim, podają ich nazwy i mówią, który 
to jest przedmiot z kolei (l. porządkowa) 
 
8. Bajka do obejrzenia w wolnej chwili. „Heidi”/ Bajki po Polsku / Bajki i opowiadania.. 
                                       https://m.youtube.com/watch?v=Yp4ZMqMkM14 
Przez cały weekend śpiewajcie poznaną w minionym tygodniu piosenkę pt. „Podajmy sobie ręce”. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM
https://m.youtube.com/watch?v=Yp4ZMqMkM14


Przypominam, że piosenka jest na stronie: 
                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=EkDzE_EHH_A 
Na pewno znacie ją już całą. 
 
                                                                              *    *    * 
 
Moje Kochanidełka, zbliża się weekend. Co robimy gdy jest nam nudno ? Czy kiedyś było Wam nudno ?  
W jakich sytuacjach jest Wam nudno ? Co można zrobić żeby się nie nudzić ? 
Podsuwam Wam kilka propozycji. 
 

1) „Piekło niebo” – Pamiętacie jak robimy to z kostki papieru ? Ściąga na stronie: 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=s0rnLmz9uaU&feature=emb_logo 
 

2) Spróbujcie zbudować „Domowy plac zabaw” albo „Tor przeszkód”. 
 

3) Gry tylko dla Waszej rodzinki; 
„Zrobieni w domowego balona”: Do nogi każdej osoby, przywiążcie na niezbyt długiej nitce, 
nadmuchany balonik. Gra polega na tym, żeby zdeptać balony przeciwników, ale też oszczędzić 
własny. Świetny ubaw gwarantowany !. 
Godni zaufania: Zawiążcie dziecku oczy szalikiem i oprowadźcie je po domu (w ciepłe dni ta 
zabawa świetnie sprawdza się na dworze). Niech dotyka rękami ścian, przedmiot ów i zgaduje, w 
którym jest pokoju. Potem zmiana ról. Maluchy bardzo poważnie podchodzą do tego zadania. To 
świetna nauka odpowiedzialności za drugą osobę. 

  
     4)  Albo nauczcie się tańca: „Woogie  Boogie”.  Nauka tańca na stronie: 
 
                                               https://m.youtube.com/watch?v=udReRLpp6hU 
 
 
                                                                                                   Serdecznie Was pozdrawiam. 
                                                                                                            Bawcie się dobrze. 
                                                                                                                    Pani Ania 
 
Źródła: 
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