
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie kochane przedszkolaki!! 

Mam dla Was propozycję zabaw na najbliższe dni! Będzie kolorowo, wiosenne,  kreatywnie i 

rodzinnie.  

Mam nadzieję, że  zaproponowane zabawy sprawią Wam radość i umilą czas.  Życzę dużo zdrowia i 

miłej zabawy.  

A więc do dzieła!   

 

1. Robienie wiatru gazetami: dzieci trzymają gazetę najpierw w obu rękach, a potem w każdej osobno 

i machają nimi, wytwarzając wiatr. 

2. Rozkładanie i gniecenie gazety: dzieci rozkładają gazety płasko na ziemi i wygładzają ją rękoma, 

następnie gniotą je stopami i ponownie rozprostowują dłońmi, wykonując jak najszersze ruchy. 

Czynność powtarzamy kilkukrotnie. 

3. Gniecenie gazety w kule: dzieci gniotą gazety w kulkę obiema dłońmi i każdą z osobna. 

4. Przekładanie kul z gazet z ręki do ręki: dzieci przekładają kule z jednej dłoni do drugiej, gniotąc je. 

5. Celowanie do kosza- dzieci robią z gazet piłeczki, podrzucają je do góry, łapiąc oburącz, raz ręką 

prawą, raz lewą a następnie ustawiają się i rzucają do kosza lub plastikowego pojemnika. 

6. Przekładanie kul gazet szczypcami lub klamerkami: dzieci przekładają kule z gazet z jednego 

miejsca na drugie za pomocą szczypców lub klamerek. 

7. Deszczyk na gazecie: Dzieci siedzą na podłodze, kładą przed sobą rozprostowana gazetę i uderzają w 

nią opuszkami placów. Najpierw wszystkimi na raz, potem wszystkimi po kolei. 

8. Zamiana miejsc: rodzic czyta treść wierszyka, dziecko wykonuje polecenia. 

Na mojej gazecie siedzę sobie (dzieci siadają) 

Na mojej gazecie bębnię sobie (uderzają o gazetę otwartą dłonią) 

Na mojej gazecie śpię sobie (kładą się w wygodnej pozycji) 

A kiedy usłyszę ton ( uderzenie w podłogę) 

Szybko uciekam stąd (dzieci zamieniają się miejscami). 

 

9. Darcie gazet: dzieci drą gazety na paski. 

10. Wkładanie małych kuleczek z gazet do butelek lub słoika: z części pasków z gazet dzieci kręcą 

kulki a następnie wkładają je do butelki lub słoika. 
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A teraz prosta praca plastyczna dla przedszkolaków. Przy okazji jest to znakomite ćwiczenie usprawniające 

motorykę małą.   

 

Do zrobienia wiosennego drzewka potrzebujemy: gazetę bez ilustracji, klej, kartkę, farby, patyczki do uszu. 

1. Gazetę rwiemy na długie, cienkie pasma. Najładniej wyglądają pasma zawierające tylko druk. Naklejamy 

je pionowo w równych odstępach na kartkę. 

 

 

2. Przygotujmy farby w wiosennych kolorach, oraz patyczki do uszu. Można kilka sztuk patyczków 

połączyć za pomocą gumki lub sznurka. 

 

3.  Patyczki do uszu zanurzamy w farbce i odbijamy na kartce. 

 



 

 

4. Jeżeli robiliście wszystko wg podanych instrukcji to z pewnością udało się wam zrobić piękne drzewko. 

Brawo!! 

 

 
 

 

 

Na zakończenie dzisiejszych zajęć proponuje następującą zabawę paluszkową : „Członkowie Rodziny”  

Wesoła i bardzo lubiana przez maluchy zabawa. Każdy członek rodziny jest w niej wymieniany i ma 

swoje miejsce! Często dzieci chcą, żeby ją powtarzać na obu rączkach. Polega na głaskaniu/dotykaniu 

kolejno wszystkich paluszków dziecka. Zaczynamy od kciuka ,potem kolejno palec wskazujący, 

środkowy, serdeczny i mały.  

 

Ten paluszek to jest dziadziuś,(kciuk) 

a ten obok to babunia,(wskazujący) 

Ten paluszek to jest tatuś,(środkowy) 

a ten obok to mamunia.(serdeczny) 

A ten to dziecinka mała ......(tu pada imię dziecka -mały palec) 

I jest rodzinka cała(zamykamy rączkę dziecka w piąstkę) 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Udanej zabawy!! 

                                                                      


