
Propozycje zabaw z dzieckiem w domu.
Gr. II „Pszczółki”

07.04.2021r. - środa
Temat tygodnia: Oszczędzamy
Temat dnia: Oszczędzamy wodę!

Cele:
• wdrażanie do oszczędnego korzystania z wody
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się
• wyrabianie nawyków higienicznych
• rozbudzanie zainteresowań badawczych,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• zachęcanie do poruszania się przy muzyce i do muzyki.

„Oszczędzamy wodę”
Zapraszamy do świata Hibbiego w którym czeka was dużo zabawy, wiedzy i 
ciekawostek. 
https://www.youtube.com/watch?v=p0Nr-A7ElxQ
Pogadanka o potrzebie oszczędnego gospodarowania wodą. Dziecko odpowiada na 
pytania Rodzica, np. 

• Dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę? 
• Podczas jakich czynności należy ją oszczędzać?

„Myję zęby”
Trening mycia zębów, idziemy do łazienki, a tam:

• Bierzemy szczoteczkę, polewamy ją wodą, zakręcamy kran i nakładamy pastę.
• Myjemy zęby, wypluwamy resztki pasty. 
• Nalewamy sobie wodę do kubeczka i płuczemy zęby.
• Na koniec płuczemy szczoteczkę i kubeczek, 
• Odkładamy na miejsce. 

Zabawa badawcza „Woda”
Badanie wody za pomocą wzroku, smaku i węchu. Dziecko nalewa wodę do 
przeźroczystego kubeczka lub szklanki i opisuje swoje spostrzeżenia i doznania. 

• zmysł wzroku - określanie koloru, wyglądu, stanu skupienia (woda jest 
bezbarwna, przeźroczysta, przyjmuje kształt naczynia w którym się znajduje, 
jest płynem -  m stan skupienia-ciekły

• zamysł smaku - określanie smaku (woda nie ma smaku)
• zmysł węchu - określanie zapachu (woda nie ma zapachu)

Zabawa  „Wodny odgłos”
Zaprezentowanie dziecku odgłosów wody. Dziecko przygląda się i słucha. Potem
odgaduje tylko za pomocą zmysłu słuchu, nazywając wykonywane czynności:

• lanie wody z butelki, 
• wyciskanie mokrej gąbki,
• przelewanie wody z jednego kubka do drugiego, 
• poruszanie wody ręką, 

https://www.youtube.com/watch?v=p0Nr-A7ElxQ


• dmuchanie słomką itp. 
• Następnie dziecko odpowiada na pytanie: Co robi woda? (chlapie, pryska, 

pluska, szemrze, kapie, tryska, płynie)

Zabawa „Bańki mydlane”
Wesołe zabawy z wodą, czyli puszczanie baniek mydlanych - ćwiczenie oddechowe.
Składniki domowych baniek:

• 1 litr ciepłej wody
• 30 ml płynu do mycia naczyń
• 15 ml gliceryny (ew. łyżeczka cukru bądź cukru pudru)

„Piosenka o Zdrowej Wodzie”
https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g
Posłuchaj piosenki i spróbuj zaśpiewać refren. 

Wodę w kranie mamy na zawołanie
Możesz się napić moje ty kochanie 
Bo zdrowa woda siły, a jakże ci doda
Życie ocali, kiedy słońce pali.

Zimna woda, siły doda
Jest do picia i do mycia
Do żeglowania, do pływania
Podlewania i pluskania.

Pasta do zębów i mydło to trochę za mało
Wody potrzeba by umyć swoje ciało
I nic nie urośnie na polach, przecież to wiemy
Bez wody wszystko umrze tutaj na ziemi.

Niech reklamują sobie słodkie napoje
A my, mądre dzieci i tak wiemy swoje
Przybyła nareszcie i do nas ta dobra moda:
Najlepsza na świecie do picia jest właśnie woda.

Zabawa „myjemy ręce”
Mycie rąk w łazience, dokładne zakręcanie kranu.  

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Przeskakujemy przez kałuże”
Rodzic rozkłada gazety (kałuża), dziecko spaceruje między nimi. Kiedy Rodzic 
klaśnie raz w dłonie, dziecko wskakuje do kałuży/gazety, natomiast gdy klaśnie dwa 
razy, kontynuuje spacer.

Zabawa tropiąca „Ukryty skarb”
Rodzic umieszcza w pokoju „skarb”. Zadaniem dziecka jest odnalezienie ukrytego 
przedmiotu. Dobrze jest używać określeń, jak w zabawie „ciepło-zimno” lub określeń
kierunkowych: 3 kroki do przodu, 2 kroki w lewo, obrót w prawo, itp.

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g


Gimnastyka w domu
Zapraszamy do ćwiczeń gimnastycznych. Zakładamy wygodne stroje i przyda się 
kawałek dywanu/wykładziny lub maty i oczywiście chęci.
https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw&t=2s

Zestaw sześciu ćwiczeń – propozycja gimnastyki – środa: 

1. Lekki rozkrok, krzyżowanie wyciągniętych przed siebie rąk, następnie 
wymach i łączenie rąk za plecami. 

2. Kręcenie kółek głową w lewo/w prawo
3. Unoszenie prawego kolana do lewego łokcia i zmiana stron
4. Unoszenie kolan (skip A). 
5. Leżenie przodem, ręce wyciągnięte przed siebie, jednoczesne unoszenie rąk i 

nóg. 
6. „Rowerek” w parach (złączone stopy).

Wychowawcy grupy:
Lidia Szołdra

Beata Porzucek

https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw&t=2s

