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Aktywność plastyczna ,, Kwiatek dla rodziców ” -wykonywanie prezentu dla rodziców z 
wykorzystaniem odciśniętej dłoni.
Aktywność ruchowa ,, Zabawy ruchowe dla całej rodziny”

 Aktywność plastyczna 
 II Aktywność plastyczna 

1. Rozmowa na temat rodziny
Kto jest w naszej rodzinie i jak ma na imię.

2. Wykonywanie prezentu. 
Potrzebne będą : kartka z bloku technicznego, farby plakatowe, nożyczki , klej , patyczek od
szaszłyka lub lodu.

       Dziecko składa kartkę na pół , odrysowuje na swoją dłoń, wycina podwójnie. Następnie maluje 
wycięte dłonie farbą plakatową. Wyschnięte dłonie może ozdobić dowolnym materiałem 
plastycznym. Na białej stronie ozdobionej dłoni nakleja patyczek i na to nakleja drugą dłoń. Rysuje 
liski maluje zieloną farbą , i przykleja do łodygi 

3. Porządkowanie miejsca pracy
4. Wręczenie upominku rodzicom                     

 



   II Zabawy ruchowe dla całej rodziny 
1. Marsz w miejscu przechodzimy w bieg 
2. Wymachy rąk do przodu i do tyłu, na boki
3. Podskoki obunóż, na prawej i na lewej nodze
4. Skłony do przodu 
5. Przysiady 
6. Zabawa  „Przepychanka”-  para  oparta  o  siebie  plecami  i  zadaniem  ich  jest  wypchanie

przeciwnika na przeciwną stronę czyli pchanie się na siebie plecami.
7. Zabawa „Cukierek”- dziecko zwinięte leży na podłodze, rodzic próbuje rozwinąć zwinięty

cukierek, czyli rozprostować dziecko, a te stawia opór.
8. Zabawa „Skała”- rodzic stoi nieruchomo, a dziecko próbuje go przesunąć.
9. Zabawa „ Sięgnij słoneczka”- rodzic trzyma wysoko dowolny przedmiot, dziecko ma go

dosięgnąć  we wznosie na palcach lub w podskoku.
10.  Zabawa w „rób to co ja” – dziecko naśladuje ruchy wykonywane przez rodzica i odwrotnie.
11. Zabawa  w  ,,Tunel”-  rodzic  wykonuje  klęk  podparty,  podnosi  do  góry  ciało,  dziecko

przechodzi pod tunelem.
12. Kulka z papieru, rzucamy do siebie różnymi częściami ciała dłońmi, nogami, głową itp.
13. Kładziemy  się  na  plecach  swobodnie  oddychamy  i  słuchamy  muzyki  relaksacyjnej

https://www.youtube.com/watch?v=_Mqf46DTszc 
https://www.youtube.com/watch?v=mHBR12nnpSs lub dowolnie przez siebie wybranej. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Mqf46DTszc
https://www.youtube.com/watch?v=mHBR12nnpSs
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