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1. Przypomnienie etapów mycia rąk. 

 



2. Zabawa muzyczno-ruchowa „Pomagator” 

https://www.youtube.com/watch?v=ui_R53uoSqU 

3. „Co lubimy?” – zabawa słuchowa: wymyślanie słów zaczynających się 

określoną samogłoską.  

Zadaniem dziecka jest dokończenie zdania i wskazanie właściwego obrazka. 

 

Mama lubi jeść zielonego o… (ogórka). 

Tata lubi szyć i nawlekać nitkę na i… (igłę). 

 

  
   

 

4. „Kuchenna muzyka” – zabawa muzyczno-ruchowa: realizowanie 

rytmów.  

Potrzebne będą: 

 kubeczki wykonane z różnych tworzyw 

 drewniana lub metalowa łyżka 

 talerze, pokrywki 

Kuchenne przybory zamieniamy w instrumenty muzyczne (np. dwie drewniane łyżki jako 

klawesy, łyżka i pokrywka od garnka to bębenek, reszta zależy od Waszej wyobraźni ).  

Dzieciom należy zwrócić uwagę na lekkie uderzanie przedmiotów o siebie. 

Wariantów zabawy może być kilka: 

https://www.youtube.com/watch?v=ui_R53uoSqU


 Odtwarzanie dźwięków - dziecko naśladuje proste rytmy wygrywane przez osobę 

starszą 

 Akompaniowanie podczas śpiewu piosenki „Moja wesoła rodzina” (w załączniku) 

 Dzieci chodzą w kole w rytm marszowej muzyki granej np. drewnianą łyżką o dno 

garnka lub odtworzonej np. z telefonu: 

 

a) Na hasło „Hop!” skaczą cztery razy obunóż, na „Już!” robią cztery kroki w tył. 

Po wykonaniu skoków lub kroków w tył dzieci kontynuują chodzenie w kole. 

 

Rodzic zmienia tempo akompaniamentu: przyspiesza puls – wtedy czynności są wykonywane 

szybciej, następnie zwalnia – wtedy czynności są wykonywane wolno. 

 

b) Na hasło „Raz!” zatrzymują się i licząc do czterech, stają na jednej nodze, na 

„Dwa!” uderzają cztery razy dłońmi o podłogę, na „Trzy!” podbiegają do siostry lub 

brata, opierają się o niego plecami  stoją tak, licząc do czterech. 

 

Rodzic musi odpowiednio wcześniej dać komendę, by dzieci zdążyły przypomnieć sobie, co 

mają zrobić, i wykonać polecenie. 

 

5. „Z tatą i mamą w kuchni” – zabawa kulinarna, wspólne pieczenie 

muffinek. 

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

 

Po upieczeniu babeczek dziecko samodzielnie nakrywa do stołu i wspólnie z 

rodziną degustuje ciasteczka  

6. „Zawody”- łączenie rekwizytów kojarzących się z różnymi zawodami. 

Obrazki do wydrukowania, wycięcia i dopasowywania. 

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


 

  

  



  



 











 



7. Układanie puzzli. 

Obrazki do wydrukowania, rozcięcia i układania. 







 


