
07.04.2020 (wtorek)  

Witam Państwa Bardzo Serdecznie!  

Oto propozycja zabaw-zajęć dla dzieci. 

 

1. Mały zajączek-zabawa ruchowa naśladowcza przy piosence. Mały zajączek  na 

melodię piosenki popularnej „Itsy Bitsy Spider”)  

Link 

https://www.youtube.com/watch?v=iyUHe_mw1cE&vl=pl 

 

Mały zajączek w trawie schował się, 

mały zajączek w trawie schował się. ①  

Mrugnął jednym oczkiem, drugim mrugnął też. ②  

Mały zajączek w trawie schował się. ①  

Mały zajączek w trawie bawi się, 

mały zajączek w trawie bawi się. ③  

Kica na swych łapkach, my kicamy też. ④  

Mały zajączek w trawie bawi się. ③  

Mały zajączek w trawie sobie śpi, 

mały zajączek w trawie sobie śpi. ⑤  

Pewnie chciałbyś wiedzieć, co też mu się śni. ⑥  

Mały zajączek w trawie sobie śpi. ⑤  

 

2. Ilustracja ruchowa piosenki – dziecko i rodzic: 

① palcami obu dłoni naśladują uszy zajączka, a później zasłaniają dłońmi oczy; 

② mrugają jednym i drugim okiem z jednoczesnym wskazaniem ich palcem; 

③ palcami obu dłoni naśladują uszy zajączka, a później robimy młyneczek rączkami  

④ podskakują w miejscu w przysiadzie; 

⑤ przykucają i kładą głowę na złożonych dłoniach z prawej strony; 

⑥ kładą głowę na złożonych dłoniach z lewej strony 

 

3. Co to za mina? – zabawa dydaktyczna. Rodzic pokazuje dziecku trzy duże sylwety 

zająca (wesołego, smutnego, przestraszonego) oraz zadaje pytania: 

• Czy poznajesz to zwierzątko? 

• Czym różnią się od siebie te zajączki? 

• Który z nich jest wesoły?  

• A ten jaką ma minkę? 

• Który z tych zajączków podoba Ci się najbardziej? Dlaczego? 

• Jak myślisz, co przydarzyło się temu zajączkowi? Dlaczego jest taki zadowolony? 

Dziecko próbuje naśladować emocje z obrazków (smutek, radość, strach). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iyUHe_mw1cE&vl=pl


 

 



 

4. Wesoła i smutna muzyka – zabawa muzyczna. Dziecko otrzymują kolorowe apaszki 

lub bibułę, które trzyma w dłoniach. Rodzic włącza muzykę (na przemian smutną i 

wesołą, np. „Nastrojowa melodia” i „Wesoły zajączek). Dziecko podczas melodii 

wesołej tańczy, poruszając kolorowymi apaszkami-bibułą, a podczas melodii smutnej 

– przykuca i chowa głowę pod apaszką-bibułą i w ciszy słucha muzyki. 

 

5. Rozwiązywanie kart pracy przeznaczone na dzień 7.  

 


