
Środa 08.04.2020 r.  

Temat: Zmodyfikowana gra „W kartofla"- rozpoznawanie liczb parzystych 

i nieparzystych według E. Gruszczyk- Kolczyńskiej. 

Pomoce: 3 mazaki/kredki, 2 arkusze białego papieru. 

Przebieg: 

1. Rozpoznawanie liczb parzystych i nieparzystych 

Drogi Rodzicu: 

Usiądź z dzieckiem naprzeciwko siebie i poprowadź rozmowę: 

- Będziemy liczyć w specjalny sposób. Jedną liczbę mówimy głośno, a drugą 

„w myśli" (jeżeli dziecko ma problem z liczeniem „w myśli”, możemy zmienić polecenie na 

liczenie „po cichu”). Zaczynamy: jeden (rodzic kładzie palec na ustach i sygnalizuje milczenie), 

 ...trzy (gest pokazujący milczenie), ... pięć (gest), ... siedem (gest) ... itd. (dziecko 

liczy w taki sposób do 20 ). 

- Liczby, które mówiliśmy głośno, nazywamy nieparzystymi, a te, które mówiliśmy 

„w myśli" to parzyste. 

- Teraz liczymy tak: parzyste głośno, nieparzyste „w myśli". Zaczynamy od 

jeden. Jeden to liczba nieparzysta, a więc liczymy: ... dwa, ... cztery, ... 

sześć, ... osiem itd. 

- Liczymy jeszcze raz. Teraz głośno nieparzyste, „ w myśli" parzyste: jeden, ... 

trzy, … pięć, ... siedem ... itd. 

- Liczymy głośno parzyste, „w myśli" nieparzyste: ... dwa, ... cztery, ... itd. 

- Na koniec zabawimy się tak: ja będę mówić liczby nieparzyste, a Ty parzyste. 

(jeżeli dziecko ma problem z tą zabawą możemy bawić się z użyciem kartek z liczbami i po 

kolei wskazywać każdą liczbę, którą akurat wymieniamy) 

 

2. Przygotowanie gry „W kartofla". Wyjaśnianie reguł 

Kładziemy na podłogę, bądź na stół duży arkusz papieru. Rodzic zaczyna rozmowę: 

- Nauczymy się nowej gry, która nazywa się gra „W kartofla". Ja jestem jedną drużyną, a Ty 

drugą. Teraz zrobimy losowanie, które ustali, czyje są liczby parzyste, a czyje nieparzyste. Biorę 

w dłonie dwa klocki: 

ten (pokaz) to liczby parzyste, a ten (pokaz) nieparzyste. Odwracam się (daje do 

zrozumienia, że kilkakrotnie przekłada klocki). Gotowe. Która ręka?- dziecko wybiera rękę 

z danym klockiem- rodzic tłumaczy, które liczby wylosowało dziecko np. dziecko-parzyste, 

rodzic-nieparzyste). 

- Możemy zacząć przygotowywać planszę do gry. 

 

Rodzic zaczyna, ponieważ wylosował liczby nieparzyste- mówi i zapisuje „1” , dziecko podaje 

kolejną liczbę (parzystą tak jak wylosowało) „2”itd. Aż do 10. 

Rodzic zapisał na planszy liczby od 1 do 10. 

Tak jak na poniższym rysunku. 



 

Teraz dziecko koloruje kółeczka ze swoimi liczbami na czerwono, rodzic na niebiesko. 

Rodzic wyjaśnia: 

- Gra polega na łączeniu liczb od jednego do dziesięciu. 

- Łącząc liczby trzeba uważać. Jeżeli się przetnie linię, otrzymuje się punkt karny. 

- Jak jest trudno, można jechać przez „mosty". Są to kółka. W naszej grze są mosty parzyste 

i mosty nieparzyste. Wiadomo do kogo należą te mosty. Tobie wolno korzystać z mostów 

parzystych (kółka czerwone), mi z mostów nieparzystych (kółka niebieskie). 

- Zacznę ja, bo pierwsza liczba „1” jest liczbą nieparzystą. Ja połączę „1” z następną liczbą 

czyli „2”.  

- Teraz Ty. Połącz liczbę dwa z następną (wykonuje). 

- Znowu ja (rodzic łączy liczbę trzy i cztery). 

- Dziecko łączy cztery i pięć. 

- Rodzic łączy pięć i sześć. 

- Teraz masz trudne zadanie. Masz połączyć sześć i siedem. Możesz skorzystać z mostu (gest), 

bo to jest most parzysty, albo wybrać okrężną drogę (dziecko wybrało drogę przez most). 

- Dziecko połączy sześć i siedem- przechodząc przez swój mostek-czyli liczbę dwa. 

- Rodzic łączy dalej siedem i osiem. 

- Dziecko łączy osiem i dziewięć  

- Teraz ja mam trudne zadanie muszę połączyć 9 i 10. Mogę wybrać drogę okrężną albo most 

nieparzysty- wybieram most.  

Plansza wygląda teraz tak: 

 

 
 



Rodzic oświadcza: Udało się! Nie ma punktów karnych, jest remis. Nikt nie wygrał ani nie 

przegrał. Było łatwe, tylko dziesięć liczb. 

Drogi rodzicu dla utrwalenia zabawy zagraj z dzieckiem jeszcze raz. Wasza plansza 

może zawierać więcej liczb, a kółka z liczbami mogą być rozmieszczone w dowolny sposób. 

Powyższa zabawa przybliży dziecku pojęcie liczb parzystych i nieparzystych, jak i ułatwi ich 

rozpoznawanie. 

Jeżeli dziecku spodobały się gry matematyczne warto w nie grać w wolnym czasie. 

Źródło: „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska. 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

       Zabawa przy muzyce według pomysłu Marii Tomaszewskiej ,,Ręce prosto” 

       https://www.youtube.com/watch?v=TXH3VKfvenI 

        Do zabawy można wykorzystać kolorowe paski bibuły. 

             ,,RĘCE PROSTO”  

           sł.  Maria Tomaszewska 

 

            Ręce prosto, prosto,                   (wyciągamy ręce do przodu - prawa, lewa) 

            pomachaj ramionami.                ( naprzemiennie machamy ramionami w górę i w dół) 

            Ręce zegnij, zegnij,                     (zginamy ręce w łokciach - prawą, lewą) 

            poruszaj bioderkami.                 (ruszamy bioderkami) 

            Ruch łagodzi stresy,                   ( krążymy ramionami) 

            dla zdrowia się ruszamy.            (krążymy ramionami) 

            Chcemy być znani, tak bardzo, bardzo znani, hej,  

            la lala    la lala   la lala.                 (wymachy ramionami w bok  -  w lewo, w prawo)     

            Przez życie nie idź ponury,          ( podskoki z nogi na nogę z  wymachiwaniem rąk na dole ) 

            uśmiechaj się przez cały dzień .   (podskoki z nogi na nogę z wymachiwaniem rąk na dole) 

            To nic, że zębów ci brakuje,         (obrót w bok za prawą ręką i podskoki z nogi na nogę j/w ) 

             już nowe rosną, ty to wiesz.        (podskoki z nogi na nogę j/w ) 

        Miłej zabawy  

  

https://www.youtube.com/watch?v=TXH3VKfvenI


Czwartek 09.04.2020 r. 

Temat: „ Bajkowe pisanki”- gra na instrumentach. 

Przebieg:  

1. Zabawa „wolno- szybko” do utworu 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 

Dziecko wraz z rodzicem słuchają piosenki siedząc na dywanie- gdy słyszą wolną 

melodię siedzą w siadzie skrzyżnym, gdy tempo utworu się zmienia (przyspiesza), 

rodzic stoi i rytmicznie klaszcze, a dziecko krokiem dostawnym porusza się wokół 

rodzica. Przy kolejnej szybszej części utworu następuje zmiana: dziecko wstaje 

i klaszcze, rodzic porusza się krokiem dostawnym dookoła dziecka.  

 

2. Słuchanie piosenki pt. „ Bajkowe pisanki”. 

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

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. 

Rozmowa na temat tekstu piosenki: 

- Kto wystąpił w piosence? 

- Do kogo przyszła kurka i co przyniosła? 

- Co namaluje zając na jajkach? 

- Jaka pora roku została wymieniona w piosence? 

- Kto słuchał pisankowych opowieści? 

- Co baranek wziął w gości? 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4
https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas


- Co kurka miała dla baranka? 

 

3. Ponowne odsłuchanie piosenki „Bajkowe pisanki” z uwzględnieniem zmiany 

tempa w muzyce.  

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

Podczas zwrotek dziecko wraz z rodzicem maszeruje rytmicznie, na zmianę tempa 

w muzyce (refren) siadamy- dziecko siada plecami do rodzica, rodzic przytula dziecko 

i kołysze się w rytm utworu. Przy kolejnej zwrotce dziecko wymyśla krok jakim się 

porusza z rodzicem. Na refren dziecko siada za rodzicem, przytula go i kołysze się 

w rytm utworu.  

4. Rozmowa z dzieckiem ma temat rodzajów pisanek. 

Kraszanki albo malowanki to kolorowe jajka bez wzorków. Powstaną, kiedy ugotujemy jajka 

w wodzie zabarwionej roślinami, np. płatkami kwiatów, łupinami cebuli, sokiem z buraków, 

korą dębu lub łupinami orzecha włoskiego. 

 
https://www.kalendarzrolnikow.pl/1991/naturalne-barwniki-do-jajek-czyli-pomyslowe-ekopisanki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas
https://www.kalendarzrolnikow.pl/1991/naturalne-barwniki-do-jajek-czyli-pomyslowe-ekopisanki


Pisanki mają różne wzory. Aby zrobić pisankę, należy rysować (dawniej mówiło się „pisać”) 

na skorupce gorącym, roztopionym woskiem, a następnie zanurzyć jajka w barwniku. Jako 

narzędzi do pisania używano szpilek, igieł, słomek i drewienek. 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisanka#/media/Plik:Jatsowne_jajki.jpg 

 

Oklejanki - polega na oklejaniu skorupek płatkami kwiatów i liści. Następnie tak przyozdobione 

jajka wrzucamy do wody z barwnikiem. Na koniec wystarczy oddzielić liście od jajka, a w ich 

miejscu pozostaną piękne wzory. Innym, nieco mniej naturalnym sposobem na dekoracje w tym 

stylu, jest oklejanie jajek szablonami, np. wyciętymi z papieru. 

 
http://blog.antykikoneser.pl/?p=4107 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisanka#/media/Plik:Jatsowne_jajki.jpg
http://blog.antykikoneser.pl/wp-content/uploads/2018/03/pexels-photo-518532.jpeg
http://blog.antykikoneser.pl/wp-content/uploads/2018/03/pexels-photo-518532.jpeg
http://blog.antykikoneser.pl/?p=4107


Nalepianki i naklejanki - pozostawiają dużo pola dla wyobraźni. Ta technika polega na 

dekorowaniu jajek wycinankami papieru, liśćmi, wstążkami, kolorowymi papierami czy 

haftami. 

 

 
http://blog.antykikoneser.pl/?p=4107 

 

Drapanki- tworzenie pisanek-drapanek wymaga cierpliwości. Na początku barwimy skorupkę 

jajka. Następnie za pomocą ostrego i niewielkiego narzędzia (np. nożyka) wydrapujemy 

w skorupce dowolny wzór. Technika ta wymaga niezwykłej ostrożności, wystarczy bowiem 

zbyt mocny nacisk, by skorupka pękła w niekontrolowany sposób. 

http://blog.antykikoneser.pl/?p=4107 

 

 

http://blog.antykikoneser.pl/?p=4107
http://blog.antykikoneser.pl/?p=4107


Wydmuszki jajka puste w środku, gdyż surowe białko i żółtko zostało usunięte poprzez 

zrobienie dziurki w skorupce i wydmuchanie zawartości. 
  

https://sklep.sylwiaserwin.pl/pl/p/Wydmuszka-gesia/2897 

 

5. Domowe instrumenty- gra na instrumentach do piosenki „Bajkowe pisanki”. 

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

Drogi rodzicu. 

Zrób z dzieckiem burzę mózgów- zapytaj dziecko czym możemy zastąpić instrumenty. Zapytaj 

jaki instrument przypominają wybrane rzeczy (np. metalowa miska i łyżka- bębenek, słoik 

napełniony kaszą- grzechotka, plastikowe pudełko- bębenek). 

Po wybraniu instrumentów dziecko dokonuje analizy sylabowej nazw powyższych rodzajów 

pisanek z użyciem instrumentu (jedna sylaba- jedno uderzenie).  

Następnie odsłuchajcie piosenkę, grajcie na instrumentach w rytm piosenki z uwzględnieniem 

zmiany tempa utworu. Podczas zwrotek dziecko może ilustrować ruchem tekst piosenki 

w wymyślony przez siebie sposób, a rodzic grać na instrumencie. Na refren dziecko wraz 

z rodzicem gra na instrumencie. Przy kolejnym odsłuchaniu piosenki następuje zmiana ról. 

Przykład ilustracji ruchowej utworu.  

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. 

Kuca i idzie poruszając rączkami jak 

skrzydełkami. 

 

 

Łapie się pod boczki i kołysze się od prawej 

do lewej strony. 

Naśladuje gest malowania tęczy. 

 

 

https://sklep.sylwiaserwin.pl/pl/p/Wydmuszka-gesia/2897
https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas


     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. 

 

 

Gra na instrumencie w rytm utworu. 

 

 

 

 

 

 

Wstaje, unosząc rączki do góry- rośnie. 

Macha rączkami od prawej do lewej strony 

trzymając ręce nad głową. 

„Kica” jak zajączek. 

Łapie się pod boczki i kołysze.  

 

Porusza rączkami jak skrzydełkami. 

 

6. Masażyk relaksacyjny (rodzice dzieciom): 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach. (uderzenia paluszkami- kropki) 

Była też w paseczki. (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki. (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki. (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki. (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi). 
http://www.edukacja.edux.pl/p-18402-wielkanocne-zwyczaje-scenariusz-zajecia.php 

 

ZABAWA  POPOŁUDNIOWA 

 

Zabawa „Co kryje się w jajku?” 
zabawa doskonaląca percepcję słuchową 

  

          Wspólnie z dzieckiem przygotowujemy materiały potrzebne do zabawy, np. plastikowe 

pojemniczki w kształcie jajka (z zabawki typu jajko- niespodzianka), mogą być też małe 

buteleczki po jogurcie z zakrętką. Napełniamy je różnymi materiałami sypkimi (kasza, ryż, 

groch mały i duży, makaron itp. Rodzic z dzieckiem zadają sobie nawzajem zagadki słuchowe, 

poruszając jajeczkami . 

 

         Dziecko w odpowiedzi na zagadkę poszukuje jajeczka o takim samym brzmieniu. 
Źródło: ,,Vademecum przedszkolnych zabaw. WIOSNA - gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych zajęć”.  Praca zbiorowa. Kraków 2020 

 

Powodzenia  
 

 

 

 

 

http://www.edukacja.edux.pl/p-18402-wielkanocne-zwyczaje-scenariusz-zajecia.php


Piątek 10.04.2020 r. 

Temat: Pisankowa gimnastyka. 

Pomoce: 2 łyżki, 10 piłeczek (jeżeli nie mamy, możemy użyć maskotek), jajko wycięte 

z większego arkusza papieru/ gazety, 2 pudełka/ pojemniki/ miski. Do „wyścigu z pisankami” 

zamiast piłeczek możemy użyć zgniecionych kartek papieru. 

Przebieg: 

1. Zabawa do piosenki „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach” 

Ilustracja ruchowa zgodnie z instrukcją w piosence.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

2. „Gra w zielone”  

Dziecko maszeruje, podskakuje, bądź truchta w zależności od rytmu podawanego przez 

rodzica. Podczas przerwy w akompaniamencie rodzic głośno podaje nazwę dowolnego 

koloru, np. Zielony!, wówczas dziecko musi odszukać podany kolor w domu i dotknąć 

go. Zabawa jest powtarzana kilka razy. Jeżeli rodzic poda nazwę koloru, który nie 

występuje w domu- dziecko staje prosto w bezruchu. 

3. „Wyścig z pisankami” – dziecko z rodzicem ustawiają się obok siebie. 

„Zawodnicy” mają na łyżce piłeczkę (jajko). Zadaniem dziecka i rodzica jest dobiec do 

wyznaczonego miejsca i wrócić, bez zrzucenia piłeczki. 

4.  „Taniec na jajkach” – rodzic wyklaskuje rytm w jakim porusza się dziecko (marsz, 

trucht, bieg w miejscu). Gdy dziecko usłyszy dowolną muzykę włączoną przez rodzica 

szybko biegnie do wyciętego jajka i tańczy na nim uważając, żeby nie dotknąć podłogi.  

5. „Pisankowy wyścig”- dziecko i rodzic siadają naprzeciwko siebie, podpierają się 

rękami o podłogę. Z lewej strony każdego „zawodnika” leżą plastikowe piłeczki (jeżeli 

nie mamy piłek, możemy użyć dowolnych zabawek), po prawej pudełko/miska, w które 

będą odkładane piłeczki. Wygrywa ta osoba, która stopami przeniesie jak najszybciej 

piłki do miski,  bez upuszczenia na podłogę.  

6. „Pisanki”- dziecko udaje jajko- „zamyka się” (przyjmuje pozycje embrionalną), a 

rodzic próbuje ostrożnie je otworzyć (można np. łaskotać). Po otwarciu następuje 

zmiana ról. 

Dobrej zabawy  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


ZABAWA  POPOŁUDNIOWA 

        ,,Puzzle z gazety” - zabawa rozwijająca  spostrzegawczość i logiczne myślenie, 

sprawność rąk. 

Drogi Rodzicu. 

       Przygotuj stare czasopismo z ilustracjami, nożyczki, klej i kartki z bloku. Potnij wybraną 

stronę z czasopisma na części (liczba elementów zależy od możliwości dziecka), zachęć 

dziecko do ich złożenia i naklejenia całej ilustracji na kartce z bloku. Możesz ciąć kolejne 

strony w coraz bardziej skomplikowany sposób (pod względem  liczby elementów i ich 

kształtu), a także poprosić, aby dziecko  samo cięło strony.  
źródło: https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0 

 

Miłej zabawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 14.04.2020 r. 

Temat: „Talerzykowa zagroda” 

Pomoce: duży, okrągły, papierowy talerzyk, mały, okrągły papierowy talerzyk (jeżeli nie mamy talerzyków możemy wyciąć z papieru 

technicznego 2 koła: większe i mniejsze, nożyczki, klej, czarny mazak, papier w kolorze jasnego różu lub beżu.  

1. Zabawa „Co to za zwierzę?”- https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

Dziecko podaje nazwy usłyszanego zwierzątka. Stara się wskazać je na obrazku. Po wysłuchaniu odgłosów zwierząt wymienia i pokazuje 

zwierzątka, których nazwy zaczynają się na głoskę: „k”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/192376-w-wiejskiej-zagrodzie 

 

https://chomikuj.pl/annas1/Tematy+kompleksowe/Wie*c5*9b/Wiejska+zagroda 

 

 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/192376-w-wiejskiej-zagrodzie
https://chomikuj.pl/annas1/Tematy+kompleksowe/Wie*c5*9b/Wiejska+zagroda


2. Rozmowa na temat wyglądu krowy. 

Dziecko może samodzielnie opisać wygląd krowy, jeżeli ma z tym problem rodzic może zadać pytania 

pomocnicze:  

- Ile ma nóg?  

- Czy to duże zwierzę? 

- Czy ma ogon? 

- Jakiego może być koloru? (obrazki powyżej) 

- Jak nazywa się mama krowa? 

- Jak nazywa się tata krowa? 

- Jak nazywa się dziecko krowy. 

- Co daje nam krowa? 

3. Zabawa „Wiejska zagroda”. 

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU .  

Dziecko porusza się w rytm piosenki. Na pauzę w muzyce rodzic mówi nazwę zwierzątka z wiejskiej 

zagrody, a dziecko naśladuje sposób poruszania się i odgłos zwierzątka.  

4. „Talerzykowa krowa”. 

1. Dziecko wycina z czarnego, bądź brązowego papieru łaty różnej wielkości (jeżeli nie mamy 

kolorowego papieru przedszkolak może namalować łaty mazakiem). Z jasno różowego, bądź 

beżowego papieru wycina ryjek i uszy krowy. 

2. Przykleja łaty od drugiej strony talerzyka (jeżeli nie mamy talerzyka można użyć 2 kół wyciętych 

z białego papieru). 

3. Na małym talerzyku dziecko rysuje oczy krowy i przykleja ryjek. 

4. Z czarnego papieru wycina brakujące elementy- ogon, rogi i nogi, krowy. 

5. Przykleja nogi i ogon do dużego talerzyka, uszy do małego.  

Wykonana praca może wyglądać tak: 

 

 
https://img1.stylowi.pl/images/items/s/201209/stylowi_pl_diy-zrob-to-sam_1085680.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU
https://img1.stylowi.pl/images/items/s/201209/stylowi_pl_diy-zrob-to-sam_1085680.jpg


ZABAWA   POPOŁUDNIOWA 

Zabawa sensoryczna   ,, Żelowy sorter”. 

Do zabawy potrzebujemy: woreczek strunowy, kolorowe guziki, żel do włosów, flamastry. 

       Jeśli masz w domu zapas żelu do włosów, może się przydać … do wypełnienia woreczka strunowego. 

Jeśli nie masz pod ręką żelu, możesz samodzielnie wykonać kleistą masę (przepis na zamiennik trochę niżej). 

Poza żelem, w woreczku umieść kolorowe guziki. Na folii namaluj flamastrem czy farbą zbiory, do których 

dziecko będzie przemieszczać elementy w odpowiednim kolorze. Zróbcie zawody w układaniu na czas.  

 

  Przepis na kleistą masę :  zmieszaj w garnuszku szklankę wody i po 3 czubate łyżki cukru i mąki ziemniaczanej. 

Podgrzej aż masa zgęstnieje i pozostaw do wystygnięcia.  

 

 

Poniżej karty pracy dla chętnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Źródło: „Tropiciele. Sześciolatek” część 3 WSiP 



 

 

https://www.dropbox.com/sh/66nwl60y8cr5ksm/AACzrL3bh7rqQUV3vd_Og3oSa?dl=0&fbclid=IwAR1X4zf9jMihrbV6TQTeHw4jDruSrt0fylUISBc8zVHCfH12PwoaTw5wobc&preview=Kolorowanki+i+karty+pracy+wielkanocne.pdf 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/66nwl60y8cr5ksm/AACzrL3bh7rqQUV3vd_Og3oSa?dl=0&fbclid=IwAR1X4zf9jMihrbV6TQTeHw4jDruSrt0fylUISBc8zVHCfH12PwoaTw5wobc&preview=Kolorowanki+i+karty+pracy+wielkanocne.pdf


 

 

https://www.dropbox.com/sh/66nwl60y8cr5ksm/AACzrL3bh7rqQUV3vd_Og3oSa?dl=0&fbclid=IwAR1X4zf9jMihrbV6TQTeHw4jDruSrt0fylUISBc8zVHCfH12PwoaTw5wobc&preview=Kolorowanki+i+karty+pracy+wielkanocne.pdf 

 

https://www.dropbox.com/sh/66nwl60y8cr5ksm/AACzrL3bh7rqQUV3vd_Og3oSa?dl=0&fbclid=IwAR1X4zf9jMihrbV6TQTeHw4jDruSrt0fylUISBc8zVHCfH12PwoaTw5wobc&preview=Kolorowanki+i+karty+pracy+wielkanocne.pdf

