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

08.04.2021r. - czwartek
Temat tygodnia: Oszczędzamy
Temat dnia: Gasimy światło!

Cele:
• rozbudzanie ciekawości poznawczej,
• wdrażanie do uważnego słuchania,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie sprawności manualnej.

Zabawa usprawniająca motorykę małą „Kolorowe kule”. 
Dziecko otrzymuje plastelinę i lepi z niej kulki różnej wielkości.

Zabawa słowna „Skojarzenia”
Rodzic rozpoczyna zabawę, wypowiadając jedno słowo, np. słońce, a dziecko ma 
odpowiedzieć również jednym słowem, z czym się jej kojarzy to słowo (np. plaża). 
Zmiana ról.

Film „Nie taki prąd straszny”
Obejrzyj film edukacyjny „Nie taki prąd straszny”, aby dowiedzieć się skąd bierze się
prąd w gniazdku elektrycznym, gdzie występuje prąd w przyrodzie, jak go 
oszczędzać, i jak obchodzić się bezpiecznie z urządzeniami podłączonymi do prądu 
oraz czego nam nie wolno robić, aby nie poraził nas prąd!!!
https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ

„Skąd on się wziął?” – pogadanka rodzica z dziećmi 
• Jak myślicie co to jest prąd? (Prąd to małe elektrony, które gnają jak szalone. 

Tylko w drutach pędzić lubią. W drewnie, w gumie wnet się gubią.)
• Jak powstaje? (Prąd wytwarzany jest w elektrowni. Aby powstał konieczne jest

przetworzenie jednego rodzaju energii np. ciepła pochodzącego ze spalania 
węgla na energię elektryczną)

• W jaki sposób prąd jest dostarczany do naszych domów? (Prąd z elektrowni 
płynie przewodami do naszych domów) 

• Do czego potrzebna jest nam energia elektryczna? (Do zasilania różnych 
urządzeń) 

• Jakie urządzenia do swojej pracy potrzebują energii elektrycznej?

„Spacer po mieszkaniu” 
Wyszukiwanie przez dziecko przedmiotów, które działają na prąd.

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ


„Uwaga! Prąd!”
Rodzic demonstruje dziecku znak ostrzegawczy „Uwaga! Prąd!”. Wyjaśnia, że znak 
ten umieszczany jest w miejscach, w których płynie prąd, oznacza niebezpieczeństwo
porażenia prądem i ostrzega nas, aby tych miejsc nie dotykać.

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Gasimy światło”
Dziecko spaceruje w wyznaczonym miejscu pokoju. Kiedy Rodzic wypowie słowa: 
Gasimy światło!, dziecko wykonuje klaśnięcie w dłonie, a następnie wracaj do 
spaceru.

Zabawa oddechowa służąca wydłużeniu fazy wydechu „Świeczki”
Dziecko wyobraża sobie, że przed nim stoi świeczka, i stara się ją zgasić, wykonując 
długi wydech.

Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego.
Zabawa ruchowa z piłką. Dziecko ustawia się naprzeciwko rodzica i uczestnicy 
zabawy starają się rzucać do siebie piłkę w taki sposób, aby osoba łapiąca
jej nie złapała znak ostrzegawczy „Uwaga! Prąd!”

Obejrzyjcie bajkę Świnka Peppa – Brak prądu
Możecie sami zrobić taki telewizor w domu jak Świnka Peppa 
https://www.youtube.com/watch?v=XhYSqZLVVIw

Gimnastyka w domu
Zapraszamy do ćwiczeń gimnastycznych. Zakładamy wygodne stroje i przyda się 

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


kawałek dywanu/wykładziny lub maty i oczywiście chęci.
https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA&t=2s

Zestaw sześciu ćwiczeń – propozycja gimnastyki – czwartek: 

1. Ręce wyciągnięte na boki, kręcenie kółek (od małych do coraz większych).
2. Obracanie głową w lewo/w prawo.
3. Rozkrok, skręt tułowia i dotknięcie ściany za plecami dłońmi.
4. Podskoki w miejscu z jednoczesnym kręceniem dłońmi w nadgarstkach 

(„skakanka widmo”).
5. Klęk podparty, głowa uniesiona, grzbiet opuszczony; następnie grzbiet 

uniesiony, a głowa schowana między ramionami („koci grzbiet”).
6. Siad prosty, ręce proste w łokciach, przyciąganie nóg do klatki piersiowej i 

powrót do pozycji wyjściowej.

Wychowawca grupy:
Lidia Szołdra

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA&t=2s

