
 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne - Grupa starszaków 

 1.04.2020 

Temat :  Prima aprilis 

Obowiązująca piosenka : https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ 

Spróbujcie ten dzień spędzić najlepiej jak potraficie. Poświęć dziecku czas i pozwól mu na 

wybryki. Dziś przekroczcie granice, złamcie pewne zasady.  Rodzicu – pokaż swojego 

wewnętrznego dzieciaka  - gdzieś głęboko wszyscy nimi jesteśmy  

Dzięki zaproponowanym zabawom dziecko: 

 uczy się zabaw śmiechem, które korzystnie wpływają na samopoczucie i pozwalają na 

zrelaksowanie organizmu, 

 potrafi odróżnić dobre żarty od takich, które mogą sprawić przykrość czy nawet 

wyrządzić komuś krzywdę, 

 rozwija zdolność do naśladowania, 

 rozwija zdolność do twórczej wyobraźni i ekspresji, 

 uczy się posługiwania kalendarzem, odnajdywania właściwej daty, 

UWAGA!!!!! 

Dziś obowiązuje strój wybrany przez wasze dziecko. Niech ubierze się w to 

na co ma ochotę. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ


1. Walka na poduszki 

Walka na poduszki to popularna zabawa, w której zazwyczaj biorą udział dzieci. 

Polega na niegroźnym atakowaniu się nawzajem miękkimi poduszkami. Najbardziej 

spektakularny efekt jest wtedy, gdy poduszki są wypełnione pierzem. Jeśli poszewka 

ulegnie uszkodzeniu podczas walki, pierze fruwa w powietrzu. Dlatego też, proponuję 

stosować poduszki z wypełnieniem hipoalergicznym ;-)  

 

2. Czas na gimnastykę- wspólnie z dzieckiem przećwicz układ do piosenki pt. „Głowa 

ramiona, kolana, pięty…” 

Ach gimnastyka, dobra sprawa, 

dla nas wszystkich to zabawa. 

Ręce w górę i w przód, i w bok, 

skłon do przodu, w górę skok. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

kolana, pięty, kolana, pięty. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

oczy, uszy, usta, nos! 

 

3. Zagadka  

  

Mogą to robić chłopcy i dziewczynki, 

Dorośli to robią czasami. 

Robimy to zwykle wtedy, 

Gdy dobry humor mamy, 

Gdy ktoś powie coś śmiesznego, 

Kiedy zdarzy się coś miłego. 

A każdy wam powie, 

Że on to – zdrowie. 

4. Naśladujemy różne rodzaje śmiechu 

■    małej dziewczynki, 

■    Świętego Mikołaja, 

■    małej myszki, 

■    lwa, 

■    króla wielkiego państwa, 

■    starszej pani, 

■    hipopotama, itp. 

 

5.  Zabawa w „Pomidora” 

Pomidor - to popularna gra dziecięca, znana jako gra w pomidora. Biorą w niej udział co 

najmniej 2 osoby. Spośród wszystkich grających wybierana jest jedna - zwana pomidorem - 

której pozostali zadają pytania, próbując ją rozśmieszyć. Pomidor musi na wszystkie pytania 



odpowiadać "pomidor". Gra kończy się, gdy pomidor pomyli się, zaśmieje się lub pozostali 

uczestnicy poddadzą się. 

6. Zróbcie komuś „Prima aprilis”  


