
Propozycje zabaw dla dzieci 5- letnich 29.03.2021 

 

• ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Z NIETYPOWYM PRZYRZĄDEM- 

gąbka  

 

1. Zabawa orientacyjno – porządkowa. Po otrzymaniu gąbki dziecko wykonuje dowolne 

rzuty i chwyty, a na sygnał rodzica zatrzymuje się w bezruchu. 

2. Zabawa „Ile razy”. Dzieci podrzucają gąbkę tyle razy, ile usłyszały uderzeń w 

bębenek/ klaśnięć rodzica. 

3. Rzut gąbki w górę i przed chwytem klaśnięcie w dłonie, wykonanie przysiadu, obrotu 

dookoła siebie. 

4. W marszu i biegu przekładanie gąbki z ręki do ręki wokół siebie, pod kolanem. 

5. Układanie gąbki na stopie, podrzucanie jej w górę i chwytanie. 

6. W staniu rozkrocznym rzut gąbki między nogami w tył ponad siebie tak, aby 

przeleciała w przód ponad głową. 

7. Rzut gąbki do celu np. do kosza, dużego pudełka. 

8. Podskoki obunóż z gąbką między kolanami tak, aby jej nie zgubić. 

9. W siadzie skrzyżnym z gąbką na głowie zrzucić gąbkę w przód, 

w tył, w lewo, w prawo. 

10. Leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, stopy wzniesione w górę i częścią 

podeszwową skierowane do sufitu, a na nich gąbka – prostowanie i zginanie nóg tak, 

aby gąbka nie spadła. 

11. Leżenie tyłem, gąbka na klatce piersiowej – wdech nosem, wydech ustami. 

12. „Zajączki w kapuście”. Skoki dzieci – zajączków między gąbkami i przez nie. 

13. „Raki”. Chodzenie w podporze tyłem naokoło gąbki. 

14. Podskoki na jednej nodze za przesuwaną gąbką prawą i lewą nogą. 

15. W siadzie skrzyżnym mocne ściskanie gąbki rękami. 

16. W siadzie podpartym unoszenie gąbki do góry przytrzymywanej stopami. 

17. Marsz z wyprostowaną sylwetką z gąbką na głowie. 

 

• Wielkanocni goście – zabawa paluszkowa.  

Rodzic mówi rymowankę, dzieci pokazują odpowiednią liczbę palców i odpowiadają 

na pytania.  

Przy wielkanocnym stole pięciu gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile 

zostało?  

Przy wielkanocnym stole czterech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile 

zostało? 

Przy wielkanocnym stole trzech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile 

zostało?  



Przy wielkanocnym stole dwóch gości siedziało. Dwóch poszło do domu, to ile 

zostało?  

Przy wielkanocnym stole smutno się zrobiło, bo pyszne śniadanie właśnie się 

skończyło. 

 

• Wysłuchanie i obejrzenie prezentacji o tradycjach wielkanocnych. 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA  

Rozmowa z dzieckiem na temat zwyczajów wielkanocnych. 

 

• Zabawa „Rysujemy po śladzie” - rysuj po śladzie pisanek, a następnie możesz je 

pokolorować        

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


 
 

 

 



 


