
Środa 1 kwietnia

Temat: Podróże pisanek wielkanocnych

Przebieg zajęć:

1. Zagadka jako wprowadzenie do tematu:

Na święta Wielkiejnocy, 
przywdziewa barwny fraczek.
W kwiatki, wzorki i plamki,

albo piękny szlaczek.

Dziecko rysuje odpowiedź na kartce papieru. Wspólnie narysujcie w sumie pięć jajek 
i wytnijcie je nożyczkami. Na jednym z nich, dziecko rysuje uśmiechniętą buźkę i oczka (będzie to
jajko-mama).  Podczas  pracy  porozmawiaj  z  dzieckiem  na  temat  zbliżających  się  Świąt
Wielkanocnych  –  o  tradycjach,  przygotowaniach,  ale  także  o  nietypowym  sposobie,  w  jaki
będziemy obchodzić je w tym roku.

2. „Jajka do mamusi” - nauka mierzenia z wykorzystaniem dostępnych przedmiotów.

Rozłóżcie na podłodze wszystkie sylwety jajek. W centralnym miejscu powinna znaleźć  się
jajko-mama a wokół niej pozostałe sylwety. Powiedz dziecku, że jajka-dzieci odeszły za daleko od
swojej mamusi. Zadaniem dziecka jest zmierzyć każdą drogę jajka-dziecka do jajka-mamy. Zapytaj
dziecko, jakich przedmiotów dostępnych w domu, można użyć do pomiarów. Zaproponuj pomiar
łyżkami. Zmierzcie drogi. Pomóż dziecku w zapisywaniu wyników np. przy danym jajku-dziecku
może  położyć  karteczkę  z  narysowanymi  przez  siebie  łyżkami  w  ilości  odpowiadającej  ilości
potrzebnych łyżek. Zadaj dziecku pytania:

– Które jajko przebędzie najdłuższą drogę do mamy?
– Ile łyżek potrzebowaliśmy do zmierzenia jej?
– Które jajko najszybciej dotrze do mamy?
– Ile łyżek potrzebowaliśmy do zmierzenia jej?
– Jak nazwiemy tą drogę? (najkrótsza)

3. „W drodze” - nauka mierzenia z wykorzystaniem swojego ciała.

Tym razem trzeba ruszyć w dalszą drogę po jajko. Połóż sylwetę w innym pomieszczeniu
np. w kuchni, przedpokoju (jeśli masz duży dom, pamiętaj, by odległość mierzona krokami nie
przerastała umiejętności dziecka w liczeniu ;). Zaproponuj dziecku zmierzenie za pomocą kroków,
odległości  z  pokoju,  w którym się  znajdujecie  do miejsca,  w którym położyliście  jajko.  Niech
dziecko zapisze wynik stawiając tyle kresek na kartce, ile było kroków. Następnie sam(a) zmierz
odległość swoimi krokami i zapisz wynik w ten sam sposób. Zadaj dziecku pytania:

– Czy ilość kroków Twoich i moich jest taka sama?
– Czy to oznacza, że droga jest dłuższa i krótsza?

Dziecko  powinno  zauważyć,  że  przyczyną  rozbieżności  w pomiarach  są  różne  długości
kroków, i że droga jest w rzeczywistości ciągle taka sama. Wytłumacz dziecku, że pomiar krokami
jest, to dobry sposób, ale kroki muszą być tej samej długości.



4. Na zakończenie zaproponuj dziecku pokolorowanie wyciętych sylwet jajek . Świetną
nagrodą za pracę może być również przeprowadzenie eksperymentu z użyciem jajka)
https://www.youtube.com/watch?v=L3tVm571vFE 

Powodzenia kochani, matematyczni geniusze. Jestem pewna, że sobie świetnie poradzicie!

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

Zabawa przy muzyce według pomysłu Marii Tomaszewskiej „Na starych gazetach pięknie 
gramy” https://youtu.be/FHp0B-YcpNQ

Wystarczy stara gazeta i zaczynamy:

„Na starych gazetach (trzęsiemy gazetą), pięknie gramy (2 uderzenia w gazetę),
Na starych gazetach (trzęsiemy gazetą i 1 uderzenie w gazetę),
Na starych gazetach (trzęsiemy gazetą i 1 uderzenie w gazetę),
Chociaż pracy nie czytamy (trzęsiemy i 4 uderzenia w gazetę).
Prasy nie czytamy, bo czasu nie mamy (trzęsiemy gazetą i wolno podnosimy do góry),
Od rana do nocy na gazetach gramy (trzęsiemy gazetą i wolno opuszczamy w dół).
Prasy nie czytamy, bo czasu nie mamy (trzęsiemy gazetą i wolno podnosimy do góry),
Od rana do nocy na gazetach gramy (trzęsiemy gazetą i wolno opuszczamy w dół).
I się obracamy, i się obracamy(obroty).
Na starych gazetach (trzęsiemy gazetą), pięknie gramy (2uderzenia w gazetę),
Na starych gazetach (trzęsiemy gazetą i 1 uderzenie w gazetę),
Na starych gazetach (trzęsiemy gazetą i 1 uderzenie w gazetę)
Chociaż pracy nie czytamy (4 uderzenia w gazetę).
Prasy nie czytamy, bo czasu nie mamy (trzęsiemy gazetą i wolno podnosimy do góry),
Od rana do nocy na gazetach gramy (trzęsiemy gazetą i wolno opuszczamy w dół).
Prasy nie czytamy, bo czasu nie mamy (trzęsiemy gazetą i wolno podnosimy do góry),
Od rana do nocy na gazetach gramy (trzęsiemy gazetą i wolno opuszczamy w dół).
I kucamy(kucamy).
Hej (wstajemy, i rękoma nad głową uderzamy w gazetę).
Hej (wstajemy, i rękoma nad głową uderzamy w gazetę).

Gazetę wykorzystaną w zabawie można pociąć pognieść, zdmuchnąć gazetową kulkę ze stołu 
albo wykorzystać jako tło do rysowania.

Powodzenia!

Czwartek 2 kwietnia

Temat: Bajkowe pisanki
Przebieg zajęć:

1. Śpiewanka-powitanka.

Siadamy naprzeciwko dziecka. Najpierw, na melodię „Panie Janie”, śpiewa rodzic, 

https://www.youtube.com/watch?v=L3tVm571vFE
https://youtu.be/FHp0B-YcpNQ


a następnie dziecko. Na słowa „przytulamy” ściskajcie się najmocniej na świecie.

„Witaj (tu wstaw imię dziecka)
Jak się masz? Jak się masz?

Bardzo się kochamy,
mocno przytulamy.

To nasz czas, to nasz czas”

„Witaj (mamo lub tato)
Jak się masz? Jak się masz?

Bardzo się kochamy,
mocno przytulamy.

To nasz czas, to nasz czas”

2. „Bajkowe pisanki” - wspólne słuchanie piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas 

„Bajkowe pisanki”
sł. U. Piotrowska, muz. M. Mielnicka-Sypko

1. Do zajączka przyszła kurka:
– Ko, ko, ko, ko – zagdakała.
– Z koszem jajek na pisanki

Mama-kwoka mnie przysłała.
Zając podparł się pod boki:

– A to ci dopiero jajka!
Namaluję na nich tęczę

i na każdym będzie bajka.
Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe.
Rozdamy je z dobrym słowem,

świątecznym życzeniem,
wiosennym marzeniem.

Bajkowe pisanki, bajkowe,
wesołą wiodą rozmowę,

że wiosna za oknem,
że w dyngus ktoś zmoknie.

2. Rośnie żytko jak na drożdżach
i zieleni się rzeżucha,

pisankowych opowieści
zając słucha, kurka słucha.

Z bukiecikiem srebrnych bazi,
w gości wybrał się baranek,

a dla niego mała kurka
kosz bajkowych ma pisanek.

Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe…

Po wysłuchaniu piosenki przeanalizujcie jej treść. Poproś dziecko, by wymieniło zwierzątka 
występujące w piosence. Zachęć, by spróbowało zilustrować poszczególne wersy:

https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas


Do zajączka przyszła kurka...... - skakanie zajączka
Z koszem jajek..... - niesienie kosza
Zając podparł się...... - rączki na bioderka
Namaluję na nich...... - rękoma malujemy w powietrzu
Rośnie żytko.... - unosimy ręce wysoko
Pisankowych opowieści.... - ręką do ucha i nasłuchujemy
Z bukiecikiem srebrnych.... - trzymamy w dłoniach przed sobą bukiet
A dla niego mała kurka.... - unosimy łokcie i gdaczemy

      3.    „Dyrygent i aktor” - improwizacja ruchowa do piosenki.

Przygotujcie  kredkę bądź pałeczkę do sushi  (imitującą batutę).  Rodzic wcieli  się w role
dyrygenta,  zaś  dziecko  w  aktora.  Włączcie  piosenkę.  Dyrygujcie  aktywnością  dziecka,
wprowadzając  i  zamykając  kolejne  odgłosy  lub  gesty.  Podczas  refrenu  kołyszcie  sięę  w  rytm
melodii.

Początkowo można pobawić się bez piosenki, a gdy dziecko nabierze pewności, wykonajcie
ćwiczenie z podkładem. Oczywiście wskazane jest, aby odwrócić role – rodzic aktorem, dziecko
dyrygentem (i to zdecydowanie będzie najśmieszniejsza część zabawy).

      4.    „Taniec na jajku” - zabawa taneczno-sprawnościowa do piosenki.

Wytnijcie  duże  jajko  z  papieru  (w  razie  konieczności  połączcie  ze  sobą  kilka  kartek).
Włączcie piosenkę zatańczcie do niej, uważając, aby nie zejść na podłogę. Wskazana duża ilość
wygibasów :)

      5.    Na zakończenie zorganizujcie sobie spacer po mieszkaniu z łyżeczką, na której 
umieście jajko (no dobrze, może być ugotowane :))

Kochane dzieciaki, bardzo tęsknimy za Waszym śmiechem i śpiewem.

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

„Dobierz parę” – dzieci łączą w pary rymujące się obrazki.
Rozłóż obrazki na dywanie, tak aby dziecko je widziało. nazwijcie je a następnie zacznijcie 
dobierać w rymujące się pary.

  szafa- żyrafa

 kot-płot



 kaczka-paczka

 kura-góra

 choinka-spinka

 mak-ptak

 Następnie możecie wymyślać swoje pary rymujących się wyrazów i je zilustrować.

 Miłej zabawy!

Piątek 3 kwietnia

Temat: Sprytne zajączki wielkanocne

Przebieg zajęć:

1. „Skaczące jajka”

Wyznacz  linię  startową.  Ułóż  na  niej  zwinięte  w  kulkę
skarpetki. Na mecie umieść koszyk lub pudełko. Zadanie dziecka



jest umieścić skarpetki pomiędzy kolanami i skakać tak, aby nie wypadł. Na końcu trasy przedmiot
ląduje w koszyku. Zabawa kończy się gdy wszystko zostanie przeniesione. Dla zachęty możesz
mierzyć czas.

2. „Nosowa piłka jajowa”

Zgromadź  kilka  okrągłych  przedmiotów (np.  piłek  różnej  wielkości,  plastikowych  jajek
niespodzianek, styropianowych jaj).  Wyznacz miejsce na środku pokoju.  Zadaniem dziecka jest
przetoczenie nosem, bez użycia rąk, wszystkich jajek w wyznaczone miejsce.

3. „Turlające się jajka”

Za pomocą taśmy malarskiej bądź klejącej (można również przykleić zwykłą taśmą klejącą
paski  papieru  kolorowego),  wyznacz  na  podłodze  różńokształtną  trasę  (np.  linia  prosta
przechodząca  w zygzak,  potem w łuk).  Na końcu trasy postaw pudełko (otworem w kierunku
dziecka-tak,  aby  przypominała  bramkę).  Zadaniem  dziecka  jest  położenie  małego  przedmiotu
wykorzystywanego w zabawie nr 1 i przesuwanie go stopą po wyznaczonej trasie, a na jego końcu
strzelenie gola.

4. „Mama gąska uczy chodzić gęsiego”

Wykorzystaj  taśmę przyklejoną do poprzedniej zabawy. Będziesz mamą-gąską, a dziecko
małym gęsiątkiem. Gęsia rodzina idzie po liniach stopa za stopą. Mama-gąska wymyśla dodatkowy
ruch, by gęsiątko się nie nudziło (np. podnosi rękę nad głowę, co chwila staje na jednej nodze,
podskakuje). Na koniec mama i dziecko próbują iść gęsiego tyłem bardzo ostrożnie.

5. „Pisanki”

Dziecko udaje jajko - „zamyka się” tworząc kulę.  Rodzic próbuje je ostrożnie otworzyć
(może np. łaskotać). Po otwarciu następuje zamiana ról.

6. „Żabka, bocian, baranek”
Przed rozpoczęciem ustalcie z dzieckiem jakie ćwiczenie ma wykonać na określone hasło,

np.:
– żabka – skoki obunożne z pozycji kucznej
– baranek – czworakowanie 
– bocian – stanie na jednej nodze.

Dziecko maszeruje po pokoju wysoko unosząc kolana (możesz podać mu tempo grając na
instrumencie, uderzając łyżką, kredką o podłogę, uderzając o siebie dwoma plastikowymi butelkami
itp.). Na hasło, dziecko ma wykonać określone ćwiczenie.

Jeśli rodzice się zmęczyli, a dzieciom ciągle mało polecam serdecznie fitness dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

Zadania wykonane? Jesteśmy z Was dumne. Zasłużyliście na małe co nieco :)

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

Dziś zabawa „Zagadki z czółka” 
Przygotowanie: Kartkę z bloku zepnij lub sklej tak aby zrobiła się opaska na głowę, (jedną dla 
dziecka, drugą dla siebie), do której będzie można przymocować obrazki. Na małych kartkach 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc


każdy przygotuje zestaw zagadek dla drugiej osoby. Proponuję umówić się czego będą dotyczyły na
przykład zwierzęta domowe oraz ilości na przykład 4. Gdy wszystko jest gotowe zaczynamy!

 Mocujemy dziecku swój obrazek na opasce na głowie(dziecko nie widzi obrazka, pokażemy
go dopiero po rozwiązaniu zagadki przez dziecko) i opowiadamy o przedstawionej 
zwierzęciu bez podania nazwy, bo to ma zrobić dziecko (podajemy tylko cechy 
charakterystyczne).

 Oczywiście potem następuje zamiana.
Powodzenia!
Drodzy Rodzice, jeśli wątpicie w swoje możliwości plastyczne można skorzystać ze strony 
naukarysowania.com, ale zaufajcie swoim pociechom, są bardzo tolerancyjne i twórcze, na 
pewno odgadną co narysowaliście i Was pochwalą.

Poniedziałek 6 kwietnia

Temat: To, co naprawdę ważne.

Przebieg zajęć:

1. „To, co ważne”- wysłuchanie opowiadania Agnieszki Borowieckiej.

„To, co ważne” 
A. Borowiecka

Jak  co  roku  przed  świętami  na  rynku  odbywał  się  wielkanocny  kiermasz.  W równych
rządkach na placu porozstawiane były stragany, a na nich można było kupić wszystko, co tylko
potrzebne jest na święta. Były tam wielkie do nieba kolorowe palmy z suszonych kwiatów, ręcznie
malowane  pisanki,  czekoladowe  zajączki,  wiosenne  dekoracje,  mięciutkie  kurczaczki,  kartki
świąteczne,  wielkanocne  babki  i mazurki  oraz  mnóstwo  smakołyków  na  świąteczny  stół.  Nad
rynkiem unosił  się  świąteczny nastrój,  a między straganami  panował  zgiełk,  gdyż  na  kiermasz
zwykle przychodziły ogromne tłumy ludzi. 

W sobotę  rano  na  świąteczny  kiermasz  poszedł  również  Piotruś  ze  swoimi  rodzicami.
W tym roku chłopiec poprosił o to, by rodzice kupili mu mały koszyczek, i chciał sam zdecydować,
jak go udekoruje. Oglądał więc uważnie wszystkie pisanki i koronkowe serwetki, wybrał wiązkę



bukszpanu i słodką babkę. I brakowało mu już tylko cukrowego baranka. Kiedy nagle spostrzegł
stragan ze świątecznymi słodkościami, a wśród nich cukrowe baranki, nie oglądając się na nikogo,
pobiegł tam od razu. Baranków było tak dużo, że Piotruś nie mógł się zdecydować, którego wybrać.
Aż  w końcu  wziął  tego  z czerwoną  wstążeczką  i złotą  chorągiewką,  gdyż  podobał  on  mu  się
najbardziej. 
- Poproszę tego baranka – powiedział śmiało Piotruś do pana sprzedawcy i odwrócił się do
mamy, by wziąć od niej pieniądze. Lecz mamy nigdzie nie było. W kolejce stała tylko starsza pani,
która uśmiechnęła się serdecznie do Piotrusia. Ale chłopiec nie zdołał się uśmiechnąć, gdyż zdał
sobie sprawę, że się zgubił. Serce zaczęło mu bić mocniej, a do oczu napłynęły łzy.
- Chyba się zgubiłem – powiedział cichutko i zaczął się rozglądać za rodzicami.
- To ja zapłacę za tego baranka – powiedziała starsza pani – i razem poczekamy tu na twoich
rodziców – dodała.

Piotruś  od  razu  poczuł  się  lepiej.  Podziękował  uprzejmie  za  prezent  i zaczęli  nawet
rozmawiać  z panią  Heleną –  gdyż  tak  miała  na  imię  starsza  pani –  o przygotowaniu  do  świąt
i malowaniu  pisanek.  Aż  po  chwili  nadbiegli  rodzice  Piotrusia.  Mama  wyglądała  na  bardzo
zdenerwowaną. Uściskała chłopca i podziękowała pani Helenie za opiekę. 
- Naprawdę nie wiem, jak mam pani dziękować – mówiła wzruszona. – Poszliśmy jeszcze
z mężem po ciasto, a Piotruś nagle gdzieś przepadł.
- Ależ nie ma za co dziękować – odparła starsza pani. – To bardzo mądry chłopiec i miło nam
się rozmawiało.
- Tak, i dostałem baranka – dodał Piotruś.
- Bardzo pani dziękujemy – powiedziała mama jeszcze raz.

Okazało się,  że  pani  Helena mieszka w sąsiednim bloku. Tata wziął  więc od niej  siatkę
z zakupami  i razem odprowadzili  ją  do  domu.  Mama  chyba  była  bardzo  zawstydzona  tym,  że
Piotruś się zgubił, gdyż przez całą drogę tłumaczyła się, że wcześniej nie miała czasu, by zrobić
zakupy,  i stąd ten cały pośpiech.  Lecz pani  Helena uśmiechała się tylko uprzejmie i próbowała
pocieszyć mamę. 
- Proszę się nie przejmować – rzekła. 
- Cóż poradzić, takie czasy, wszystko w pośpiechu. Moja rodzina też zapracowana, na święta
nie przyjadą – zwierzyła się pani Helena i nagle zamilkła, a w oczach tym razem jej zakręciły się
łzy.
- W pośpiechu  łatwo  zapomnieć  o tym,  co  ważne –  stwierdziła  i wzięła  od  taty  siatkę
z zakupami, gdyż właśnie doszli pod jej klatkę.
- To zapraszamy do nas jutro na świąteczne śniadanie – zreflektowała się mama. – Będzie
nam bardzo miło.
- Tak! Koniecznie! – krzyknął radośnie Piotruś, gdyż bardzo polubił panią Helenę.

Następnego dnia, punkt dziesiąta, pani Helena zapukała do ich drzwi. Miała na sobie białą
odświętną bluzkę i śliczną złotą broszkę dla ozdoby. Przyniosła świąteczną babkę, którą upiekła
jeszcze wczoraj wieczorem specjalnie na tę okazję, i widać było, że jest jej bardzo miło, gdy tata
zaoferował jej honorowe miejsce przy stole. Te drobne gesty i dobre słowa były właśnie tym, co
naprawdę ważne.

2. Rozmowa na temat opowiadania.

Zadaj dziecku pytania:
– Gdzie w sobotę poszedł Piotruś ze swoimi rodzicami?
– Co Piotruś chciał kupić na kiermaszu?
– Dlaczego chłopiec się zgubił i jak się wtedy czuł?
– Jak Wy zachowalibyście się w podobnej sytuacji?
– Kto pomógł Piotrusiowi?
– Co zrobili rodzice po odnalezieniu chłopca?
– W jaki sposób odwdzięczyli się pani Helenie?



– Dlaczego pani Helena nie spędziła świąt ze swoją rodziną?
– Jak myślisz, co jest najważniejsze podczas świąt?

Porozmawiaj z dzieckiem na temat wysłuchanych treści. Wskaż na materialną stronę życia,
w której  stronę ludzie  często podążają,  zapominając o tym co naprawdę ważne.  Odnieś się  do
obecnej  sytuacji  na  świecie,  która  poniekąd  zmusiła  ludzi  by  zatrzymali  się,  spędzili  czas  z
najbliższymi.  Spytaj  dziecka  o jego odczucia  wprost  –  często to  właśnie one pięknie tłumaczą
rzeczy oczywiste, których dorośli nie dostrzegają.

3. „Co mama kupiła na kiermaszu? - zabawa ćwicząca pamięć słuchową.

Rodzic  rozpoczyna  zabawę  wypowiadając  słowa:  Na  kiermaszu  mama  kupiła  babkę.
Dziecko powtarza zdanie i dodaje coś od siebie: Na kiermaszu mama kupiła babkę i cukrowego
baranka.  Zabawa  przebiega  dalej  aż  do  wyczerpania  pomysłów.  Jeśli  dziecko  nie  może  sobie
przypomnieć, należy mu podpowiedzieć np.: Mama mogła kupić coś kolorowego, coś słonego, coś
zielonego.

4. „W koszyczku wielkanocnym” - ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.

Spójrzcie na kartę pracy. Poproś dziecko aby wymieniło nazwy przedmiotów znajdujących
się  na  niej  a  następnie  tylko  te,  które  wkłada  się  do  koszyczka  wielkanocnego.  Jeśli  masz
możliwość wydrukowania karty pracy zrób to,  a  dziecko niech wytnie  obrazki i  przyklei  je na
koszyku. Jeśli zaś nie masz drukarki, dziecko może poprowadzić linie paluszkiem po monitorze (od
przedmiotu do koszyczka). 

Jeśli  już  wyodrębniliście  przedmioty  związane  z  Wielkanocą,  bawcie  się  ich  nazwami.
Poproś dziecko o:

– podzielenie wyrazów na sylaby
– wskazanie słowa, które zaczyna się na daną głoskę
– podanie głoski, którą słyszy na początku danego wyrazu (nagłosie)
– podanie głoski, którą słyszy na końcu danego wyrazu (wygłosie)



Jeśli czujecie niedosyt i chcielibyście jeszcze poćwiczyć analizę i syntezę słuchową 
zapraszam na stronę https://ztorbynauczycielki.pl/gloski-w-naglosie-i-wyglosie/ 

Brawo przedszkolaki. Z pewnością byliście świetni. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

Zabawa z minutnikiem                 
Dziś proponuję przypomnienie sobie zabaw w chowanego, ale w nieco nowocześniejszej wersji, 
oczywiście tradycyjna zabawa jest jak najbardziej do wykorzystania.

 Nakręcamy minutnik (może być budzik) na 1 lub 2 minuty. Chowamy go w pokoju, a 
dziecko musi kierując się słuchem odszukać przedmiot. Wygrana będzie wtedy, gdy 
przedmiot zostanie odnaleziony zanim zadzwoni.

 Wersja „Zimno-ciepło” - podpowiadamy dzieciom hasłami: „zimno- minutnik jest daleko od
tego miejsca”, „ciepło- minutnik jest blisko”, „Gorąco- minutnik jest w zasięgu wzroku”.
Pamiętajcie o zamianie ról.

Wtorek 7 kwietnia

Temat: Wielkanocny koszyczek.

1. „Rozgrzewkowy zawrót głowy”- zabawa usprawniająca motorykę małą i dużą

Przed rozpoczęciem zabawy wykonajcie wraz dzieckiem stempelek z ziemniaka, farbę bądź
tusz  oraz  przygotujcie  kartkę  A4  podzieloną  na  sześć  części.  Przepisz  na  skrawkach  papieru
poniższe polecenia, a dziecko niech zwinie je w małe kuleczki i wrzuci do pudełka. 

Zabawa  przebiega  nastęująco:  dziecko  losuje  zadanie,  rodzic  je  odczytuje,  a  po  jego
wykonaniu dziecko stawia stempelek na jednej części kartki. Zabawa trwa do momentu zapełnienia
wszystkich pól stemplami.

Zadania do wykonania:
– „przepłyń kraulem” wszystkie pokoje w domu
– przekładaj przez 1 min pluszaka wokół własnej osi z prawej ręki do lewej i odwrotnie
– stań na jednej nodze, a ręką rób kółeczka na brzuchu
– paluszkami u ręki maszeruj po stole
– wydrzyj 10 kawałków z kartki papieru
– zagraj na niewidzialnym fortepianie

2. „Języczki” - zabawa doskonaląca umiejętność posługiwania się nożyczkami.

Na długich  i  dość  szerokich  paskach papieru  narysuj  markerem linie:  prostą,  falowaną,
zygzakowatą. Koniec paska przyklej do stołu. Dziecko trzyma drugi koniec paska i tnie wzdłuż
wyznaczonych przez Ciebie linii. 

3. „Koszyczek wielkanocny” - wykonanie koszyczka z papieru.

https://ztorbynauczycielki.pl/gloski-w-naglosie-i-wyglosie/


4. „Kolorowe skrytki” - zabawa utrwalająca znajomość kolorów.

Po ciężkiej pracy czas na rozrywkę. Wybierzcie niewielki przedmiot. Rodzicu, schowaj tą
rzecz  gdzieś  w  domu.  Gdy  dziecko  otworzy  oczy  musi  rozpocząć  poszukiwania.  Możesz
podpowiedzieć,  ale  posługując  się  tylko  kolorami.  Np.  jeśli  schowasz przedmiot  pod czerwoną
poduszkę powtarzaj tylko kolor czerwony.

Jeśli chcielibyście nauczyć się sztuki origami to polecam stronę
https://www.superkid.pl/origami 

Kochane dzieciaczki, Wasze koszyczki z pewnością są cudowne. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA
Historyjka z kapelusza
Potrzebny będzie kapelusz lub jakikolwiek inny przedmiot: plecak, pudło, do którego włożymy 
rekwizyty, czyli drobne przedmioty (zabawki i nie tylko). Im jest ich więcej i są bardziej 
różnorodne, tym lepiej.

 Dorosły wyciąga przedmiot i zaczyna opowieść. Potem dziecko wyciąga następny 
przedmiot i kontynuuje historie. Następnie dorosły, dziecko aż do wyczerpania rekwizytów.

 Opowieść można zilustrować, na jej podstawie zrobić przedstawienie.
 Początek historii może być taki:

 Za górami, za lasami…
 Dawno, dawno temu….
 Za siódmą górą…
  W dalekiej krainie…

https://www.superkid.pl/origami


Ciekawa jestem waszych opowieści. Powodzenia!

Jeśli ktoś z Was Drodzy Rodzice lubi takie zabawy zapraszam na stronę Fundacji Całą Polska

Czyta Dzieciom #MądrzeRAZEMwDOMU


