
Witam Państwa Bardzo Serdecznie! 

Oto propozycja zabaw-zajęć dla dzieci. 

 

1. Ćwiczenie słuchowe: TUREK (zabawa przeznaczona jest dla większej ilości osób. 

Minimum 3). Wszyscy siedzą w kole. Jedna osoba wchodzi do środka koła i zamyka 

oczy. Staje się naszym Turkiem. Wszyscy w kole wypowiadają słowa rymowanki: 
 

 Na dywanie siedzi Turek i tak sobie myśli, fajnie jakby jacyś goście dzisiaj do mnie 

przyszli. Wybrana osoba podchodzi do Turka(siedzącego w środku koła) i puka w 

jego plecy mówiąc: − Puk Puk − Kto tam (odpowiada Turek) − To ja. Zadaniem Turka 

jest rozpoznanie po głosie kto do niego przyszedł. 

 

2. Rzeczka” – zabawa pozwalająca doświadczyć pozytywnego kontaktu fizycznego. 

Dziecko siedzi ze skrzyżowanymi nogami na dywanie, a za nim rodzic – tworzą 

„rzeczkę”.  
Delikatnie przechylają się do tyłu i do przodu oraz na boki, naśladując rzeczny nurt. 

Kiedy rodzic recytuje fragment wiersza równocześnie wykonuje masaż na plecach 

dziecka, które siedzi przed nimi. Następnie zamieniamy się miejscami i teraz dziecko 

wykonuje masaż na plecach rodzica, a rodzic recytuje wiersz.  

 

Rzeczka Julian Tuwim 

 
Płynie, wije się rzeczka, jak błyszcząca wstążeczka. 

przesuwanie otwartą dłonią po plecach z góry na dół 

Tu się srebrzy, tam ginie, 

delikatne naciskanie na plecy w różnych miejscach 

A tam znowu wypłynie. (…) 

łaskotanie w szyję 

Biegnąc mruczy i szumi, ale kto ją zrozumie? 

ciche wypowiadanie: „szszszsz” przy uchu masowanego dziecka 

Tylko kamień i ryba, znają mowę tę chyba. (…) 

ruchy koliste dłonią zamkniętą w pięść 

3. „Czysta rzeka, brudna rzeka”- zabawa badawcza z wykorzystaniem wody. Na 

dzisiejszych zajęciach staniemy się naukowcami, badaczami odkrywającymi 

niezwykłe rzeczy. Wykonamy eksperyment z wodą i dowiemy się co może zagrażać 

naszym rzekom, jeziorom i jak temu zapobiec.  
 

DOŚWIADCZENIE! Na środku stoją szklanki z czystą, przeźroczystą wodą. Rodzic 

rozmawia z dzieckiem na temat koloru wody i jej czystości. Dziecko wsypuje lub 

wlewa do wody substancje (płyn do mycia naczyń, barwnik spożywczy, farba, bibuła). 

Rodzic z dzieckiem wspólnie obserwują co dzieje się pod wpływem substancji i 

starają się wyciągnąć wnioski. Następnie rodzic wkłada do szklanek roślinę (liście 



kapusty pekińskiej). Przez najbliższy dzień obserwują co stanie się z rośliną pod 

wpływem działania szkodliwych substancji.  

WNIOSEK: Nawet bardzo mała ilość wsypanych detergentów, wylanych substancji, 

wyrzuconych śmieci sprawia, że cała woda jest zanieczyszczona. Zanieczyszczenia 

bardzo szybko rozprzestrzeniają się po całej powierzchni i zatruwają życie 

mieszkańcom wód. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Pokoloruj obrazek  



 


