
Witajcie Kochane Przedszkolaki! 

Czy wiecie jakie dziś mamy święto? 

 

 

Z tej okazji życzymy Wam kochani wielu powodów do uśmiechu i radości, 

samych sukcesów, beztroskiej zabawy  oraz rozwijania swoich talentów            

i pasji. Spełnienia wszystkich marzeń, prawdziwych przyjaciół, wielu 

przygód, a przede wszystkim dużo, dużo zdrówka! 

 

Bardzo za Wami tęsknimy i mamy nadzieję, że już niedługo wszyscy 

razem się zobaczymy… 

- Pani Dyrektor i Wasze Panie z przedszkola 

 
Przygotowałyśmy też dla Was wiele niespodzianek.                               

 

Zadanie 1  

Może czasem trudno Wam sobie to wyobrazić, ale Wasze Panie też kiedyś 

były przedszkolakami. Jeśli uda się znaleźć swoją panią z grupy to 

prosimy o wysłanie odpowiedzi z numerem zdjęcia na e-mail grupowy. 

Może uda się wam odgadnąć wszystkie panie? Miłej zabawy! 
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                                                                       Po skończonym zadaniu,        

                                                                       poproś rodziców, byście  

                                                                       wspólnie obejrzeli albumy 

                                                                        rodzinne – zobaczcie jak  

                                                                       wyglądali Twoi członkowie  

                                                                       rodziny, jak byli dziećmi  
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Zadanie 2.   

Kupony na dzień dziecka 

Jeżeli jest taka możliwość kupony drukujemy, rozcinamy i dziecko może 

sobie wybrać i wyrwać niespodziankę, którą realizuje wspólnie  

z rodzicami, rodzeństwem, z okazji Dnia Dziecka.                                                            

(A może skusi się na wszystkie niespodzianki? ).  
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Kilka podpowiedzi, jak atrakcyjnie zrealizować kupony… 

 



1. Duża porcja lodów 

Może to być wyjście na lody lub wspólne przygotowanie                         

ulubionego deseru dla całej rodziny.  

2. Wyjście do kina 

Zamiast wyjścia do kina proponujemy rodzinny wieczór na kanapie przy 

bajce lub ciekawym filmie dla dzieci z dużą miską popcornu! 

3. Rodzinna gra planszowa  

Nie ma chyba dziecka, które nie lubiłoby gier planszowych.                  W 

niektórych domach pewnie są całe kolekcje.  Zachęcamy                                                  

do ich wyciągnięcia i wspólnej zabawy. Kilka podpowiedzi znajdziecie  

w zadaniu 4 na kolejnych stronach. 

 

4. Skok w kałużę 

Jeśli kałuży brak proponujemy zabawy podwórkowe z dawnych                       

lat (opisy w kolejnych zadaniach - niespodziankach),  

albo wspólny spacer i obserwacje przyrodnicze… 

 

5. Wspólne czytanie 

Drodzy Rodzice, jaka była ulubiona bajka z Waszego dzieciństwa? 

Przeczytajcie ją swojemu dziecku, albo wybierzcie jego ulubioną 

książeczkę. Wspólne czytanie ma wiele zalet!  Dziecko, któremu czytamy 

czuje się kochane. Bliskość mamy czy taty daje mu poczucie ciepła, 

bezpieczeństwa, a więc najważniejszych potrzeb, niezbędnych                            

do szczęścia każdego z nas, bez względu na wiek. 

6. Gotowanie z najbliższymi - może bajkowe kanapki na śniadanie  

                                     lub kolację? 

 
 

 



7. Mocne przytulenie 

Dlaczego warto przytulać dzieci? 

Przytulenie dziecka to znacznie więcej niż zwykły gest – fizyczna bliskość 

rodzica jest dla malucha oznaką miłości, akceptacji i silnej więzi, jaka ich 

łączy. Czułość ze strony rodziców wspomaga rozwój dziecka i zaspokaja 

jego potrzeby emocjonalne. Dlatego przytulajmy się codziennie! 

 

8. Dzień po królewsku – tu macie Państwo szansę wykazać się 

wyobraźnią i pomysłowością, żeby ten dzień był dla Waszych  

skarbów  naprawdę wyjątkowy! 

 

 

Zadanie 3  

Zabawy podwórkowe z dzieciństwa rodziców 

Nie ograniczajmy naszych dzieci tylko do jazdy na hulajnodze                      

i rowerze. Zachęcajmy je do nowych zabaw, włączając w nie również 

siebie.  Zabawy z dawnych lat… wystarczył kawałek chodnika, kreda, 

piłka, patyk… Pokażmy je  współczesnym dzieciom,a będą zachwycone! 

Zobaczycie Państwo, że i Wam sprawi to wiele radości. 

KLASY (CHŁOPEK) 

Rysujemy na chodniku kredą lub patykiem na piasku pola do gry. 

Rzucamy  kamykiem na poszczególne pola i skaczemy. “Skucha” jest  

wtedy, gdy skaczące dziecko nadepnie na linię, podeprze się lub pomyli 

kroki (na poszczególnych polach skacze się na jednej nodze lub obunóż). 

 

 

 

 

 

 

https://parenting.pl/rozwoj-dziecka-do-pierwszego-roku


GUMA 

Dwie osoby stają na przeciw siebie w odległości około metra i między 

sobą mają rozciągniętą gumę do skakania, którą zahaczają za kostki. 

Trzecia osoba natomiast ma za zadanie, skacząc na tej gumie, wykonać 

bardzo konkretny, wcześniej ustalony układ. W gumę można grać                  

na3 szerokościach (baczność, nóżka i rozszerzanka) i kilku wysokościach: 

kostki, łydki, kolana, uda. Jeśli skok się nie uda, to osoba skacząca 

zmienia się z jedną z pozostałych osób i ona próbuje. 

 

KAMIEŃ, NOŻYCE, PAPIER 

Kamień wygrywa z nożycami, nożyce wygrywają z papierem,                                      

a papier z kamieniem. 

 

ZABAWA W CHOWANEGO 

Nie będziemy przypominać zasad, bo z pewnością Państwo doskonale je 

znacie. Współczesne dzieci na szczęście też  

BABA JAGA PATRZY! 

Baba Jaga stoi plecami do dzieci, a w tym czasie reszta graczy biegnie                

w jej kierunku. Na słowa: Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! dziecko 

będące Babą Jagą odwraca się, a pozostali zastygają w bezruchu.                   

Jeśli ktoś się poruszy, wraca na start. Zadanie polega na tym, by jak  

najszybciej dotrzeć do Baby Jagi. 



KAPSLE 

Zwane także wyścigiem pokoju. Kapsle przemieszcza się pstryknięciami 

po torze narysowanym kredą lub patykiem, a im dłuższy i bardziej 

skomplikowany tor, tym lepsza zabawa. No i ma się rozumieć, że kapsel 

nie może wyskoczyć poza linię (jeśli wypadnie to wraca na poprzednie 

miejsce albo na sam początek, w zależności od ustaleń). 

 

SKAKANKA/SZCZUR 

 

Skakanka w swoim założeniu miała służyć jednej osobie do 

skakania.Jednak my (jako bardzo kreatywne pokolenie ;-) 

wykorzystywaliśmy ją do wielu innych zabaw. Najpopularniejszą było 

trzymanie rozciągniętej skakanki przez dwie osoby i kręcenie nią, podczas 

gdy pozostałe osoby skakały. Jeśli skakanka była dość długa, spokojnie 

mogło skakać kilka osób jednocześnie. 

Drugim zastosowaniem skakanki, był ,,szczur”. Jest to nieco mniej znana 

gra, która polegała na tym, że jedna z osób brała skakankę i kręciła nią 

nisko nad ziemią dookoła siebie, a pozostałe osoby stojące w kręgu 

musiały nad nią przeskakiwać. Komu się nie udało, zostawał szczurem             

i trafiał do środka. 

 

PIŁKA PARZY! 

Dzieci ustawiają się w kręgu, wokół osoby, która rzuca do nich piłkę.             

Gdy znienacka krzyknie “Piłka parzy!” nie wolno jej złapać. Jeśli dziecko            

z kręgu nie złapie piłki, zajmuje miejsce w środku. Jeśli nie wykaże się 

refleksem i złapie piłkę, odpada z gry. 

 



KOLORY 

Uczestnicy stoją w kręgu i rzucają piłkę, wypowiadając nazwy kolorów. 

Gdy padnie kolor czarny, osoba łapiąca nie powinna złapać piłki. Są za to 

określone kary: gracz kolejno klęka na jedno kolano, dwa kolana, siada                

a potem odpada (może się “odczarować”, kiedy złapie piłkę). 

KÓŁKO GRANIASTE 

Kółko graniaste  

Czterokanciaste,  

Koło nam się połamało,  

Cztery grosze kosztowało,  

A my wszyscy bęc! 

Dzieci w przedszkolach nadal się w to bawią.  

OJCIEC WIRGILIUSZ 

Dzieci ustawiają się w szeregu, naprzeciwko Ojca Wirgiliusza i śpiewają o 

nim piosenkę. „Ojciec” przybiera pozy, które dzieci mają naśladować,                

a następnie wybiera dziecko, które zostaje kolejnym „Ojcem”. 

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, 
A miał ich wszystkich 123 

Hejże dzieci, hejże ha, róbcie wszystko to co ja! 
 

CIEPŁO - ZIMNO 

Jeden z uczestników opuszcza pokój, a pozostali  muszą schować 

wybrany przedmiot. Gdy przedmiot jest już dobrze ukryty, zapraszamy 

dziecko do pokoju. Jeśli mamy do czynienia z małymi dziećmi można im 

ułatwić zadanie i powiedzieć, jakiego przedmiotu szukanp. misia, 

samochodu itp. Pozostałe dzieci podpowiadają szukającemu mówiąc 

„ciepło” -  jeśli zbliża się do szukanego przedmiotu.  ,,Zimno” - gdy się od 

niego oddala. Jeśli maluch jest bardzo blisko szukanego przedmiotu 

wówczas krzyczymy „gorąco”, a gdy za bardzo się oddali krzyczymy 

„mróz”. Gdy przedmiot zostanie znaleziony prosimy kolejne dziecko                

o wyjście i zabawa zaczyna się od początku. 

 



CIUCIUBABKA 

Jedna z osób jest Ciuciubabką. Ciuciubabka musi mieć zawiązane oczy 

np. chustą. Pozostali uczestnicy zabawy dotykając Ciuciubabkę muszą nią 

“kręcić” dookoła, powtarzając słowa: 

Ciuciubabko kręć się kręć… 

po wypowiedzeniu tych słów, gracze muszą uciekać,                                            

żeby Ciuciubabka ich nie złapała. Można oczywiście                                        

dotykać Ciuciubabkę, ale trzeba uważać, żeby nie zostać                        

złapanym. Osoba, która zostanie złapana przez Ciuciubabkę,                 

przejmuje rolę Ciuciubabki. 

Rodzice też  kiedyś byli mali… 

Warto opowiadać dzieciom o swoim dzieciństwie jak najwięcej.                  

Fajnie jest wyobrazić sobie własnych rodziców jako dzieci. Świadomość,                      

że każdy kiedyś był dzieckiem i miał podobne problemy,                               

buduje w nich pewność siebie. 

Ponadto zabawy z dawnych czasów to tradycja, którą warto reanimować            

i podtrzymywać. Kolejny powód to oczywiście ruch na świeżym 

powietrzu, czyli walka z wadami postawy, kiepską odpornością i nudą                             

w czterech ścianach. 

 

Zadanie 4  

Dzień planszówek 
 

To czas na gry planszowe z rodzicami i rodzeństwem - wykorzystajcie gry, 

które posiadacie w domu lub stwórzcie swoją planszówkę (do czego 

zachęcamy!) Zaangażujcie w to zadanie całą rodzinę, będziecie mogli              

w ten sposób miło spędzić razem czas. 

To wcale nie jest takie trudne  

Na dużym kartonie narysujcie węża lub dżdżownicę. Podzielcie planszę 

na małe kawałki i ustalcie swoje zasady - co stanie się z graczem, gdy trafi 

na dane pole.  Zadania mogą być miłe (np. całus od mamy),                       

trudne (zjedzenie plasterka cytryny)                                                                       

lub śmieszne (udawanie na dywanie płynącej rybki). 



Po ustaleniu zasad,  przygotowaniu pionków (mogą być zabawki z kinder 

jajek) i kostki -  czas na poważną grę. Ważne, by wszyscy członkowie 

rodziny wykonywali zadania solidnie – dzięki temu dziecko uczy się,                  

że rodzice poważnie traktują reguły, a ono jest dla nich autentycznym 

partnerem do prawdziwej gry. 

Mamy nadzieję, że wspólne tworzenie gry, sprawi Wam dużo 

przyjemności. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5     

Zabawa w detektywa 

Wybierz się na spacer z rodzicami. Weź ze sobą arkusz obserwacji                       

i zaznacz w nim te zwierzątka lub rośliny, które spotkacie po drodze.  

Jeśli posiadasz lupę lub  lornetkę - koniecznie zabierz je ze sobą,                   

może dzięki nim uda  Ci się znaleźć inne ciekawe okazy przyrodnicze– 

narysuj je w pustej ramce. 

Spacer również dobry moment na zbieranie skarbów przyrody.                     

Poszukaj takie, z których można będzie wykonać piękny obraz.                 

Możesz wykorzystać do tego : kwiaty, gałązki, kamienie, liście itp.                 

Ułóż swój obraz na ziemi lub na kartce po powrocie do domu.                      

Może to być dom z patyczków, ludzik czy zwierzątko z kamyków, liści                 

i kwiatka albo coś, co podpowie Ci wyobraźnia.  Nie zapomnij wysłać nam 

zdjęcia swojego dzieła! 

Wracając do domu spróbuj znaleźć brzozę – to drzewo łatwo rozpoznać 

(można przed spacerem sprawdzić np. w atlasie przyrodniczym, jak 

wygląda brzoza). Przy okazji zmierz sznurkiem grubość pnia i sprawdź 

potem, rozkładając sznurek na ziemi - ile to stóp (idąc tip-topami).              

Może uda Ci się objąć drzewo rękoma i przytulić siędo niego? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie  6 

W przedszkolu często mówiliśmy  sobie o tym, że dzieci mają swoje prawa 

i obowiązki. Jeśli chodzi o te drugie, to na pewno świetnie wykonałyście 

swoje obowiązki w poprzednim tygodniu, pomagając rodzicom                           

w czynnościach domowych. Mamy nadzieje, że spodobały Wam się                    

te zadania i będziecie je nadal wykonywać . 

Przypomnijcie sobie teraz jakie są prawa dzieci. Pomoże Wam w tym 

znana z przedszkola piosenka. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

Porozmawiajcie  z rodzicami na ten temat. Poproście, by jeszcze raz 

przypomnieli  Wam,  co te prawa oznaczają. 

Prawa dziecka mówią nam też o tym, że każdy może być wyjątkowy. 

Zastanów się, w czym Ty jesteś najlepszy, co potrafisz dobrze robić                      

i z pomocą mamy lub taty  wykonaj plakat pt.: „Moja super moc!”. 

Na środku kartki wklej swoje zdjęcie, bądź narysuj siebie. Następnie 

poproś rodzica, by wpisał to, w czym Ty uważasz, że jesteś dobry                    

(lub sam to narysuj). Spróbuj znaleźć jak najwięcej takich cech – jest ich 

na pewno sporo, bo każdy z Was jest wyjątkowy i wiele potrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buduję wspaniałe wieże z klocków 

 

KONIECZNIE SFOTOGRAFUJCIE SWOJE SUPER MOCE !!!  

Zdjęcie 

dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


 

Pamiętajcie, że swoje prawa mają wszystkie dzieci bez względu na to,             

jak wyglądają, jakim posługują się językiem i czym się od nas różnią.              

Możesz obejrzeć na ten temat krótki film: 

https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew 

i wysłuchać piosenki: 

Śpiewające Brzdące - Jesteśmy dziećmi  

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

Majka Jeżowska - Wszystkie dzieci nasze są 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o 

 

Rodzicu pamiętaj! 

MÓW DZIECKU,  

ŻE JEST DOBRE, 

ŻE MOŻE,  

ŻE POTRAFI. 

SŁOWA MAJĄ MOC!          

                                              J. Korczak 

 

Słowa te są potrzebne każdemu dziecku, by  mogło się 

rozwijać, wzmacniać poczucie własnej wartości                              

i iść odważnie do przodu. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o


Zachęcamy również do zajrzenia do naszej nowej zakładki na stronie 

przedszkola – Język migowy i przyłączenia się  do akcji edukacyjnej 

,,Migasz Ty, migam ja, miga cały świat!”                                         

której  celem jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym 

nauki języka migowego oraz wdrażanie do tolerancji inności                               

w świecie społecznym. 

Poznacie tam Filipa, który będzie Was uczył słów w języku migowym. 

Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka,                     

ale przede wszystkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu 

porozumiewania się z ludźmi, przy jednoczesnym uwrażliwianiu                     

na drugiego człowieka. Ucząc dziecko od najmłodszych lat szacunku, 

tolerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych,                     

a poprzez naukę języka migowego umożliwienie mu sposobu 

kontaktowania się z osobami z wadą słuchu, powoduje rozwój 

umiejętności społecznych dziecka, poszerza jego pogląd na świat i sposób 

jego rozumienia 

 

Życzymy miłej, wspólnej zabawy! 

Nie zapomnijcie o przesłaniu nam  paru zdjęć                               

– to na pewno będą fantastyczne ujęcia. 


