
Zabawy z mamą i tatą 
 

1. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej – 
Kwiaty i serduszka. 

Wycięte czerwone serduszka, bębenek lub inny instrument perkusyjny. 
Rodzice wręczają dzieciom czerwone serduszka. Następnie uderzają kilka razy 
w bębenek lub inny instrument perkusyjny. Dzieci układają tyle serduszek, ile 
dźwięków usłyszały. Na koniec zabawy dzieci dekorują pokój – zawieszają 
serduszka w widocznym miejscu. 
 

2. Masażyk – według Bożeny Formy. 
Dzieci zajmują miejsca przed rodzicami.  
Rodzice: 
Wędruję z mamusią hen leśną dróżką – rysują palcami wskazującymi ścieżkę od 
góry do dołu pleców, 
przez góry wysokie i łąki, rysują góry, wykonują ruchy koliste, pocierając 
dłońmi o plecy, 
dla nas wesoło wietrzyk powiewa, delikatnie uderzają w plecy pięściami obu 
rąk,  
a w górze śpiewają skowronki. uderzają delikatnie opuszkami palców w górną 
część pleców, 
Zza chmury nagle spogląda słońce, rysują słońce, 
ciepłe wysyła promienie, mocno pocierają rozwartymi dłońmi o plecy, 
zbieramy kwiaty, pięknie pachnące rysują kontury kwiatów, naśladują ich 
wąchanie, zbliżając dłonie do nosa, 
stokrotki, rumianki, złocienie. rysują linie faliste w dowolnych kierunkach, 
Potem leżymy sobie na trawie delikatnie przykładają policzek do pleców, 
i w niebo spoglądamy, przesuwają dłoń od dołu do góry pleców, 
najcudowniejsze są takie chwile, dmuchają we włosy, 
bo mamę mocno kochamy. rysują na plecach serduszko. 
 

3. Karta pracy 
GRUPA PAPUŻKI 
Karta pracy, cz. 2, nr 55. (Ilustracja dostępna na grupowym mailu) 
 

4. Zestaw ćwiczeń ruchowych 
Dla dziecka krążek gimnastyczny i obręcz w jednym z kolorów: czerwonym, 
żółtym, niebieskim, zielonym (można je zastąpić klockami). 
 
• Wprowadzenie do zajęć. 



Dzieci maszerują, rytmicznie licząc do czterech. Na jeden – klaszczą w dłonie.  
 
• Ćwiczenie wyprostne – Bociany. 
Dzieci układają krążki na głowach, prostują plecy, układają ręce na biodrach  
i powoli poruszają się po całym pokoju, wysoko unosząc kolana – bociany chodzą 
po łące. 
 
• Zabawa ćwicząca orientację i refleks – Żabki. 
Nagranie piosenki Kocham Cię 
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs 
 
Dzieci kucają obok swoich krążków. Przy dźwiękach tanecznej muzyki wstają i 
swobodnie biegają. Na przerwę w muzyce i hasło N.: Bocian, jak najszybciej 
kucają przy innych krążkach niż poprzednio. 
 
• Ćwiczenia mięśni nóg i mięśni brzucha – Dżdżownica. 
Dzieci leżą na brzuchu. Dłonie, jedna ułożona na drugiej. Brodę opierają na 
dłoniach. Na sygnał unoszą je w górę dłonie, tak, jakby wyglądały przez otwór – 
dżdżownica szykuje się do wyjścia z ziemi. Po chwili wracają do pozycji 
wyjściowej, powtarzają ćwiczenie. 
 
• Ćwiczenie uspokajające. 
Odtwarzacz CD, nagranie spokojnej melodii. 
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs 
Dzieci siedzą skrzyżnie. Krążki układają na głowach. Zamykają oczy. Rodzice 
włączają nagranie  spokojnej melodii. Dzieci rytmicznie oddychają, wsłuchując 
się w dźwięki melodii. 
 
 

5. Koncert dla mamy i taty – śpiewanie piosenki „Kocham Cię”  
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs 
 
 
Usiądź mamo przy mnie blisko 
I posłuchaj tych słów, 
Ty z pewnością wiesz to wszystko, 
Jednak powiem to znów. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 
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Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Popatrz mamo w moje oczy 
Ujrzysz w nich miłość mą. 
Nawet bardzo późno w nocy 
Śpiewać będę Ci to. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie… 
 
 

6.  Laurka dla mamy i taty.  
Dzieci wykonują laurkę w dowolny sposób. Po skończeniu wręczają ją 

rodzicom z okazji ich święta oraz składa życzenia. 

 

 

 
 


