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

01.03.2021r. - czwartek
Temat tygodnia: Wielkanocne zamieszanie
Temat dnia: Prima aprilis

Cele:
• wzbogacanie słownictwa,
• zwrócenie uwagi na konieczność zachowania umiaru w żartach,
• rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności słuchowych,
• rozwijanie motoryki małej i dużej,
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich uczuć oraz 

uczuć innych ludzi.

Rodzicu, oto lista psikusów na ten wyjątkowy dzień – propozycja:
http://mamawbiegu.pl/prima-aprilis-psikusy-dla-dzieci/

Powitanie „Na opak”
Rano Rodzic wita dziecko, mówiąc: Dobry wieczór! Witam Cię. Na miły początek 
wieczoru proponuję małą słodką niespodziankę  . 
Rodzic częstuje dziecko „cukierkami” - psikusami. Uważnie obserwuje reakcję 
dziecka, gdy po odpakowaniu cukierka zobaczy marchewkę lub rzodkiewkę. Rodzic 
woła „Prima aprilis”. Następnie Rodzic pyta dziecko, co je najbardziej zadziwiło.

Rozmowa na temat prima aprilis w oparciu o wiersz

Skończyła się zima
Nadszedł czas wiosny,
a zatem okres radosny

A, że pierwszy kwiecień mamy,
dlatego psoty wyprawiamy.

Rodzic informuje dzieci, że 1 kwietnia obchodzimy prima aprilis, czyli dzień żartów. 
Cechą charakterystyczną tego dnia jest celowe wprowadzanie innych w błąd dla 
zabawy, sprawianie, aby uwierzyli oni w coś nieprawdziwego. Media także 
podtrzymują tradycję prima aprilis i dlatego w tym dniu pojawiają się tam 
wymyślone informacje. Ważne jest, abyśmy nikomu nie sprawili przykrości naszymi 
żartami.
Rodzic pyta dziecko: Czy lubisz żartować? Czy zdarzyło się Ci kiedykolwiek zrobić 
komuś jakiegoś psikusa?

„Nos Pinokia” 
Dziecko określa, czy wypowiedzi Pinokia są prawdziwe, czy fałszywe, a następnie 
dorysowuje bohaterowi krótki lub długi nos.

http://mamawbiegu.pl/prima-aprilis-psikusy-dla-dzieci/


Zabawa poprawiająca nastrój „Rozśmieszaj mnie”
Dziecko dobiera się z Rodzicem lub rodzeństwem w parę. Jedna osoba usiłuje być 
poważna, a partner rozśmiesza ją. Kiedy uda mu się to, następuje zamiana ról.  
Jak rozśmieszamy? Miną, ruchem, słowem lub własnym sposobem :-)

Znaczenie humoru w życiu codziennym – rozmowa z dzieckiem
• Dlaczego ludzie lubią się śmiać?
• Dlaczego lubią gdy inni się do nich uśmiechają?
• Dlaczego warto się uśmiechać? 
• Jaki byłby nasz świat bez uśmiechu?

Propozycje zabaw rodziców z dziećmi
• Spróbuj razem z dzieckiem wypowiadać w coraz szybszym tempie słowa 

„Prima aprilis” - pośmiejcie się razem :).
• Wymyśl razem z dzieckiem miły żart jaki można zrobić w domu pozostałym 

członkom rodziny.
• Zaproponuj dziecku wspólne „przebieranki” np. za ulubionego bohatera z 

bajki. Niech pozostali członkowie rodziny postarają się odpowiedzieć na 
pytanie: „Kim jestem?”.

NA KONIEC PROPONUJĘ WYKONANIE ZDJĘCIA Z ŻARCIKIEM  I 
WYSŁANIE GO DO PANI LIDKI :-) 

„Wielkanocne memory”

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b184
55ee25536f_/index.html
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