
DRODZY RODZICE, KOCHANE PRZEDSZKOLAKI  

OTO GARŚĆ PROPOZYCJI NA ZABAWĘ I NAUKĘ W DOMU  

NA KOLEJNY TYDZIEŃ.  PONADTO ZACHĘCAM DO   WYKONANIA 

PONIŻSZEJ LISTY ZADAŃ  Z ZAKRESU DOMOWEJ SENSORYKI.  

MIŁEJ ZABAWY ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.04.2020 ( ŚRODA) 

Temat zajęcia: „Zbieramy jajka”- zabawy matematyczne doskonalące umiejętność 

dodawania i odejmowania na konkretach. 

 

 

1.  „Dzień dobry ”- zabawa powitalna 

 

Dzień dobry dzieci         dziecko macha rączkami 

Słonko dla was świeci    podnoszenie dłoni do góry, wkręcanie żarówek 

Ptaszek cicho śpiewa     uderzanie palcami- dziubek z dłoni  

Kołyszą się drzewa        ręce w górę i machanie nimi na boki 

Chmurka na niebie       podnoszenie ręki do góry i wskazywanie nieba 

Macha dziś do ciebie     dziecko macha do Rodzica 

Wiatr leniwie wieje        podnoszenie rąk do góry i machanie nimi na boki 

Motylek się śmieje         kreślenie uśmiechu na swojej twarzy palcem 

 

 

2.  „Ile? Tyle!”- zabawa słuchowa. 

Drogi Rodzicu do tego ćwiczenia, proszę, abyś przygotował pudełko oraz kilka małych 

przedmiotów, np. zabawkowe jajka, klocki, itp. Następnie wrzucaj je do pudełka  (po 

kolei, żeby było słychać stuknięcie podczas ich wpadania).  Na koniec zadajemy pytania: 

Ile jest jajek/ klocków jest w pudełku?  ( wyjęcie przedmiotów z pudełka, wspólne 

przeliczanie). 

 

3. Zbieramy jajka do koszyka – zabawa matematyczna.  

 

Dziecko otrzymuje sylwety jajek wyciętych z kolorowego papieru oraz „koszyk” (np. 

papierowy talerzyk, który dziecko może wcześniej pokolorować, kreśląc kreski poziome 

i pionowe brązową kredką pastelową, a następnie pocierając palcami, aby poprzez 

roztarcie koloru wypełnić całą powierzchnię). 

Przypominamy dziecku zasadę przeliczania od strony lewej do prawej. 

 I wersja ćwiczeń:  

Maluch wkłada do swojego koszyka jajka zgodnie z instrukcją słowną Rodzica, np.  

Włóż do koszyka dwa jajka. A teraz dołóż jeszcze jedno.  

Ile jajek masz w koszyku? 

W koszyku są trzy jajka. Dołóż jeszcze dwa.  

Ile wszystkich jajek jest w koszyku ? 

 



 II wersja ćwiczeń:  

Dziecko wkłada do koszyka tyle jajek, ile razy rodzic wypowie sylabę ko.   

Następnie maluch głośno przelicza. 

 

4. Eksperyment  z jajkiem 

W wolnej chwili zachęcam do eksperymentu z jajkiem w roli głównej  

Potrzebujemy dwa jajka- surowe i ugotowane. Zadaniem dziecka jest sprawdzenie które 

z jaj jest cięższe, czy są takiej samej wielkości i czy wydają jakiś dźwięk gdy się nimi 

potrząśnie. Aby tego dokonać, zaproponujcie dzieciom– wyścig  jaj! Zasady wyścigu są 

proste, wystarczy po wypowiedzeniu hasła: „do kręcenia … gotowi … start!” zakręcić 

jajkami i sprawdzić, które z jajek kręci się szybciej i dłużej. Odpowiedzi warto 

oczywiście zapisać! 

 

 

 

5.   Matematyczna karta pracy- dla chętnych dzieci 

 

6.    ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

Zabawa naśladowcza do piosenki - „Chodzimy jak zwierzęta” 

Opis zabawy: Zachęcamy do włączenia piosenki i naśladowania z dzieckiem sposobu 

poruszania się zwierząt. 

Źródło piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=KKEtZmPxlQ4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KKEtZmPxlQ4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.04.2020 r. (CZWARTEK) 

Temat zajęcia: Zabawy muzyczne z piosenką „Wełniany baranek” 

 

1. Ćwiczenia rytmiczne 

 

 Utrzymywanie prawidłowej postawy w marszu, biegu, podskokach, kształcenie 

szybkiej reakcji na zmianę rytmu  

 https://soundcloud.com/user-956760406/7-nagranie-muzyki-do-marszu 

 

2. Zabawy z piosenką „Wełniany baranek” 

Dziś utrwalimy poznaną na poprzednich zajęciach piosenkę pt. „Wełniany baranek”  

https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ 

 

 Zabawa inscenizacyjna do utworu wraz ze śpiewem. 

 

Ten mały nasz baranek      Dziecko porusza się po obwodzie koła. 

wszyściutko ma wełniane.    jw. 

Lali la, lali la, lali la. x2    Zatrzymuje się i macha rękami. 

Wełniane ma trzewiczki,    Porusza się w lewo po obwodzie koła. 

wełniane rękawiczki.    jw. 

Lali la, lali la, lali la. x2    Zatrzymuje się i macha rękami. 

Co tu robisz, baranku?    Idzie do środka, wysoko unosząc ręce. 

Chłodno dzisiaj od ranka,   jw. 

chmurki w niebie jak pianka.        Wraca na miejsce. 

Lali la, lali la, la la.    Zatrzymuje się i macha rękami. 

Wełniane masz trzewiczki,   Porusza się w prawo po obwodzie koła. 

wełniane rękawiczki.    jw. 

Lali la, lali la, lali la! x2    Zatrzymuje się i macha rękami. 

Ten mały nasz baranek.    Porusza się w lewo po obwodzie koła. 

wszyściutko ma wełniane.    jw. 

Lali la, lali la, lali la. x2    Zatrzymuje się i machaj rękami. 

W kołnierzu futra pełnym   Porusza się w prawo po obwodzie koła. 

ma łebek cały z wełny.    jw. 

Lali la, lali la, lali la. x2    Zatrzymuje się i macha rękami 

Ślicznie ci jest, baranku,    Idzie do środka, wysoko unosząc ręce. 

w tym wełnianym ubranku,   jw. 

ślicznie ci jest, baranku.    Wraca na miejsce. 

https://soundcloud.com/user-956760406/7-nagranie-muzyki-do-marszu
https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ


Lali la, lali la, la la.    Zatrzymuje się i macha rękami. 

W kołnierzu futra pełnym   Porusza się w lewo po obwodzie koła. 

masz łebek cały z wełny.    jw. 

  Lali la, lali la, lali la!/ x2    Zatrzymuje się i macha rękami. 

 

 Rytmizacja tekstu (wolno – szybko).  

Powtarzanie wybranego tekstu piosenki np. bardzo wolno, wolno, szybko, bardzo 

szybko. 

 

 Szybkie reagowanie na pauzę w muzyce. 

Włączamy utwór i prosimy, aby dziecko poruszało się w jej takt. Kiedy muzyka się 

zatrzyma, zadaniem przedszkolaka jest stanięcie nieruchomo w wybranej przez 

siebie pozycji. 

 

3. „Echo” – zabawa muzyczna.  

Rodzic i dziecko siadają naprzeciwko siebie . Dziecko odwraca się tyłem do rodzica.  

Przed rodzicem leżą drewniane pałeczki ( można wykorzystać np. drewniane 

sztućce). Rodzic wystukuje prosty rytm. Zadaniem dziecka jest powtórzenie rytmu. 

Następnie dziecko staje się dyrygentem. 

 

4. Zabawa popołudniowa 

„Liczymy skarby” – zabawa słuchowa.  

Opis zabawy: Wybieramy kilka dowolnych zabawek,  przedmioty codziennego 

użytku – których nazwy mają 1, 2, 3 sylaby, np. sól, kubek, korale, samochód. Na 

dywanie kładziemy obrazki z kropkami tj. rys. 1;  obrazek z jedną kropką oznacza 

nazwy przedmiotów, które posiadają 1 sylabę, obrazek z dwoma kropkami – to 

przedmioty, których nazwy mają 2 sylaby, itd.  

Następnie pokazujemy dziecku przedmiot – dziecko nazywa go i dzieli jego nazwę na 

sylaby - ustala ich liczbę, i kładzie przedmiot pod  obrazkiem z taka sama liczba 

kropek. 

 

rys. 1  

 

Życzę wspaniałej zabawy ! 

 



17.04.2020 r. (PIĄTEK) 

TEMAT ZAJĘCIA: „Ćwiczymy z butelkami” – zestaw ćwiczeń  z wykorzystaniem  

plastikowych butelek (opracowanie Katarzyna Tomiak-Zaremba) 

 

1. „Slalom między butelkami „– zabawa bieżna.  

Rodzic ustawia butelki (1,5-litrowe) w linii w odstępach około metra. Dziecko 

przebiega między butelkami, starając się ich nie przewrócić. Zabawę powtarzamy 

kilka razy.  
 

2. „Skłony z butelką” – ćwiczenia tułowia.  

Dziecko kładzie butelkę przed sobą. Wykonuje skłon, w miarę możliwości przy wy-

prostowanych w kolanach nogach i sięga po butelkę. Łapie jedną dłonią za spód, 

drugą za lejek butelki i podnosi ją wysoko nad głowę. Pozostaje chwilę w tej pozycji, 

po czym wykonuje skłon i kładzie butelkę na podłodze. Ćwiczenie powtarzamy kilka 

razy.  

 

3. „Przenieś butelkę” – ćwiczenia mięśni brzucha.  

Przed przystąpieniem do wykonywania tego i następnego ćwiczenia dziecko powinno 

zdjąć skarpetki. W siadzie prostym podpartym maluch próbuje złapać butelkę 

stopami. Przenosi ją nieco na bok i odstawia lub kładzie się i przenosi butelkę za 

głowę. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 
 

4. „Masaż stóp” – ćwiczenia stóp.  

Dziecko w siadzie prostym podpartym opiera delikatnie bosą stopę na butelce. Masu-

ję podeszwę stopy, poruszając butelką w przód i w tył. Stara się nie zgnieść butelki. 

Po kilku powtórzeniach zmienia nogę. Może też poruszać butelką obunóż. 
 

5. „Masaż pleców” – ćwiczenie uspokajające w parach.  

Dziecko kładzie się na plecach. Rodzic delikatnie przesuwa butelkę po jego plecach. 

Po chwili następuję zmiana.  
 

6. „Odpoczynek z butelką” – ćwiczenia oddechowe.  

Rodzic odtwarza spokojną muzykę. Dziecko kładzie się na dywanie na plecach. Na 

brzuchu umieszcza butelkę. Wykonują głębokie wdechy i wydechy i obserwuje, jak 

butelka przemieszcza się w górę przy wdechu i w dół przy wydechu. 
 

Zabawa popołudniowa: 

„Łaciate krowy” – zabawa plastyczna 

Opis zabawy: Rodzic przygotowuje kontur krowy oraz brązowy lub czarny papier. 

Dzieci palcami wyrywają fragmenty brązowego papieru o dowolnych kształtach 

(plamy) i naklejają na kontur. 

 

MIŁEGO DNIA  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.04.2020 r. ( PONIEDZIAŁEK) 
 

Temat zajęcia: „Kto jest najważniejszy?”- zajęcia językowe. 

 

 

1. „Kto to taki?” – rozwiązywanie zagadek słownych

 

Często wołam: me, me, me. 

Czy ktoś wełnę moją chce? 

( owca) 
 

Nad rzeczułką wartką, 

kto to drepce z dziatwą? 

Żółte nóżki ma. 

Gę, gę, gę, gę, ga! ... (gęś) 

 

Tak cichutko chodzi, 

że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo 

boją się go myszy. ...(kot) 

 

Mieszka w chlewiku 

tłuścioszka znana. 

Przez ludzi na słoninkę 

i mięso chowana. ...(świnka) 

 

Chodzi po podwórku 

I grzebie łapami. 

 

 

 

Jest to ptak domowy, 

Nazwijcie go sami. ... (kura) 

 

Za kości rzucone dziękuje ogonem. ... 

(pies) 
 

Żółciutkie kuleczki 

Za kurą się toczą, 

Kryją się pod skrzydła, 

Kiedy wroga zoczą. ... (kurczęta) 

 

Szybko biega, rży i parska. 

Na śniadanie - owsa garstka. 

Potem w stajni grzecznie stoi. 

Czeka, aż go ktoś napoi. 

Ty odważnie podejdź doń, 

bo to jest po prostu ... (koń) 

Żółte, puszyste piórka, 

okrągłe, grube brzuszki, 

oczka jak dwa paciorki 

i płaskie krzywe nóżki. ...(kaczątko)

 

2. „Kto jest najważniejszy?”- wysłuchanie opowiadania i rozmowa inspirowana jego 

treścią. 

„KTO JEST NAJWAŻNIEJSZY?” (Agnieszka Borowiecka) 

Gdzieś na uboczu, wśród owocowych sadów i malowniczych pól stał mały dom z 

drewnianym płotem, warzywnym 

ogródkiem i niewielką zagrodą dla zwierząt. I mogłoby się wydawać, że czas płynie tam 

miło i spokojnie, aż tu 

nagle któregoś ranka na podwórku wybuchła straszna awantura. A wszystko zaczęło się 

od tego, że pies przegonił 

w nocy lisa, który cichaczem próbował zakraść się do kurnika. Był tak dumny ze 

swojego czynu, że zaraz po śniadaniu 

wlazł na swoją budę, by wszyscy lepiej go widzieli, i zaszczekał: 

– To ja tu jestem najważniejszy! 

Od razu zrobiło się wielkie zbiegowisko i wszystkie zwierzęta z miejsca zaczęły się kłócić. 

– To ci dopiero! – zaryczała krowa. – A kto codziennie na śniadanie pije moje mleko? – 

zapytała, patrząc wymownie 

na psa. 



– To ja tu jestem najważniejsza! – dodała dla jasności. 

I po chwili okazało się, że każdy jest najważniejszy, a tak przecież być nie może. 

Zwierzęta zgodziły się tylko co do 

jednego, że trzeba raz na zawsze ustalić, kto jest najważniejszy i że nikt lepiej tego nie 

osądzi niż jaskółka, gdyż ona 

na wszystko patrzy z góry, a z góry wszystko widać lepiej. Pobiegły więc pod stodołę, 

gdzie przy wejściu wisiało 

gniazdo przypominające małą glinianą miseczkę i tam zaczęły się przekrzykiwać. 

– Co tu się dzieje? – zaćwierkała jaskółka, wyglądając z gniazda. A gdy wreszcie 

dowiedziała się, o co chodzi, postanowiła 

wysłuchać wszystkich po kolei. Najpierw zaszczekał pies: 

– Hau, hau, tak głośno szczekałem, że za lisem aż się kurzyło! Gdyby nie ja, wszystkie 

kury zjadłby ze smakiem. 

Więc to ja tu jestem najważniejszy! – pochwalił się pies. 

Jaskółka przyznała mu rację, lecz zaraz dodała: 

– Ale gdyby gospodarz nie przynosił ci codziennie jedzenia i nie dbał o ciebie, nie 

miałbyś siły, by pogonić lisa do 

lasu. 

– No właśnie! – wtrąciła się krowa. – A cóż innego dostajesz na śniadanie, jak nie moje 

mleko? – spytała jeszcze raz. 

– Więc to ja jestem tu najważniejsza! – dodała pewnym siebie głosem. 

Jaskółka i jej przyznała rację, lecz po chwili powiedziała: 

– Ale gdyby gospodarz nie wyprowadzał cię codziennie na łąkę i nie znajdował dla ciebie 

soczystej trawy, nie dawałabyś 

mleka. 

– Otóż to! – zabeczały owce. – To my jesteśmy najważniejsze, bo dzięki naszej wełnie 

gospodarz ma ciepłe ubranie 

i może chodzić z tobą na łąkę – przechwalały się całym stadem. 

– Lecz i o was gospodarz dba tak samo jak o inne zwierzęta i daje wam dach nad głową. 

Dzięki temu macie ciepłe 

i lśniące runo – stwierdziła jaskółka. 

Na to do rozmowy włączyły się kury i powiedziały, że tak naprawdę to one są 

najważniejsze, bo znoszą jajka i dzięki 

temu gospodarz nie chodzi głodny. 

Kot powiedział zaś, że gdyby nie on, to myszy zjadłyby całe zboże i nie byłoby z czego 

upiec chleba. Lecz i na te 

przechwałki jaskółka miała tylko jedną odpowiedź: 

– Gdyby gospodarz nie dawał wam jeść i nie dbał o was, nie mogłybyście robić tego, co 

do was należy. 

W końcu wszystkie spory umilkły i zwierzęta pokiwały łebkami, przyznając jaskółce 

rację. Po czym rozeszły się do 

swoich spraw. A pod wieczór, gdy gospodarz prowadził krowę z łąki do ciepłej obory, 

łaciatka polizała z sympatią 

jego troskliwą dłoń szorstkim językiem. Pies, kiedy dostał pod nos pełną miskę, 

zamachał serdecznie ogonem. 

A kot łasił się do nogawki gospodarza, gdy ten wyniósł mu miseczkę mleka przed dom. I 

nikt już nie miał wątpliwości, 

kto tu jest najważniejszy, gdy kochane ręce gospodarza głaskały zwierzęta troskliwie na 

dobranoc. 



 W trakcie czytania opowiadania A. Borowieckiej, rodzic rozkłada obrazki zwierząt 

pojawiających się w utworze (bądź wyświetla je na ekranie komputera) , po czym 

zadaje pytania: 

 Dlaczego zwierzęta się kłóciły? 

 Dlaczego (kolejno) pies/ krowa/kury uważały się za najważniejsze ? 

 Jakie zwierzę pogodziło mieszkańców podwórka? 

 Kto okazał się najważniejszą osobą w gospodarstwie i dlaczego? 

 

 Układamy ilustracje na kształt okręgu. Dziecko zastanawia się, kogo należałoby 

wstawić pośrodku i próbuje uzasadnić swoją odpowiedź. Po krótkiej rozmowie 

rodzic układa w środku sylwetę gospodarza. 

 „Rodziny zwierząt” – zabawa dydaktyczna . Nazywanie oraz dobieranie w pary 

wizerunków zwierząt młodych i dorosłych.   

Źródło: https://przedszkolankowo.pl/2017/03/26/mieszkancy-wsi-plansze/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/26/mieszkancy-wsi-plansze/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Gospodarz- zabawa naśladowcza. 

Przedszkolak siedzi wygodnie na dywanie i wykonuje do słów rymowanki określone 

ruchy. Zabawę można powtórzyć kilka razy, zachęcając dziecko do włączenia się w 

recytację wiersza.  

„Gospodarz „(Agata Giełczyńska)  

W gospodarstwie pracy wiele 

dziecko łapie się za głowę  

w dzień powszedni i w niedzielę.  

Pan gospodarz już od rana  

wstaje  

przerzuca duży stóg siana.  

wykonuje gest przerzucania siana widłami z wnętrza koła na zewnątrz 

 Karmi kury, owce, krowę,  

wyciąga ręce przed siebie – raz jedną, raz drugą  

w wiadrach dla nich nosi wodę. 

idzie po obwodzie koła, kiwając się na boki i naśladując noszenie ciężkich wiader  

Traktorem wyjeżdża w pole,  

trzyma kierownicę, porusza się po obwodzie koła  

słomę układa w stodole.  

wykonuje gest układania dużych kloców 

A gdy już skończona praca,  

ociera pot z czoła  

zmęczony do domu wraca. 

maszeruje w miejscu, po czym siada 

 

4. „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”- karta pracy. 

 

5. Zabawa popołudniowa 

„Tup w lesie” – gimnastyka buzi i języka.   

Rodzic czyta tekst i pokazuje dziecku, co ma zrobić. Dziecko naśladuje dorosłego. 

Tup w lesie 

Beata Gawrońska 

Pewnego dnia Tup wybrał się na spacer do lasu. Idąc patrzył w górę i podziwiał 

błękitne niebo (przesuwanie językiem od wałka dziąsłowego do podniebienia 

miękkiego), potem łąki i pola (przesuwanie czubka języka po wewnętrznych stronach 

policzków). Gdy doszedł do lasu, zaczął liczyć drzewa (liczenie językiem górnych i 

dolnych zębów). Na polanie zobaczył małego jelonka, który skubał trawę (kląskanie). 

Zobaczył też wiewiórkę, która wchodziła na drzewo (wyciąganie języka w kierunku 

nosa). Gdy zmęczył się chodzeniem, położył się na trawie pod drzewem (wysuwanie 

języka do brody). Zaczęło się ściemniać, więc postanowił wrócić do domu. Szedł i 

rozglądał się raz w jedną, raz w drugą stronę (wysuwanie języka raz w lewo raz w 

prawo). Gdy przechodził obok strumyka, zobaczył małego lisa, który pił wodę 

(szerokim językiem robienie łopatki). Języczek był bardzo zadowolony ze spaceru 

(dzieci robią szeroki uśmiech). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.04.2020 r. (WTOREK) 

 

Temat zajęcia: „Kogucik z wiejskiego podwórka”- zajęcia plastyczne .  

 

1. "Dzień dobry zwierzątka”- zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy mowy 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku na 

grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie), krowa i 

koń w oborze  

(unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego), 

 a piesek w budzie  

(język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów). 

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika  

(szerokie otwieranie buzi i wysuwanie języka nie dotykając o zęby),  

rozejrzał się po podwórku  

(kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych ustach),  

wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę)  

i głośno zapiał - kukuryku!! 

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!!  

Na śniadanie kurki zjadły ziarenka  

(chwytanie ziarenek ryżu preparowanego wargami). 

Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!!  

Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). 

Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy  

(wysuwanie szerokiego języka do brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!!  

Wypił mleczko z miseczki  

(wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi  

(wysuwanie warg do przodu jak przy samogłosce u). 

Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi  

(parskanie, kląskanie). 

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry). 

 

2. Wprowadzenie do tematu pracy plastycznej  

 

Oglądanie ilustracji przedstawiających koguty, rozmowa na temat ich wyglądu 

(wyodrębnianie części ciała), upierzenia (nazywanie kolorów). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  „Kogucik”- wykonanie pracy plastycznej techniką orgiami. 

Potrzebujemy: 

 kartka papieru formatu A4 

 klej 

 jedno pomarańczowe duże koło 

 6 średnich (np. 2 żółte, 2 czerwone, 1 brązowe i 1 pomarańczowe) 

 6 kółek małych czerwonych 

 1 malutkie czarne 

 

Wykonanie: 

1. Największe koło zginamy na pół – przyklejamy jako korpus. 

2. Z takiego samego koloru robimy głowę (uwaga, na początek smarujemy klejem tylko 

środek koła). 

3. Czerwone kółeczka zginamy na pół – podklejamy „pod głowę” jako grzebień, korale, i 

dziób – i teraz możemy posmarować też klejem całą głowę. 

4. Pozostałe złożone koła stworzą skrzydła i ogon. 

5. Z czarnego powstanie oczko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia zaczerpnięte ze strony: www.maluchwdomu.pl 

 

3. Zabawa popołudniowa 

 „Wesołe przedszkolaki” – masażyk. 

 

Opis zabawy: Drogi Rodzicu rysuj placami na plecach dziecka, recytując jednocześnie 

wierszyk. Potem następuje zamiana.  

 

Raźnym krokiem do przedszkola idą                  Dziecko przykłada otwarte  

rano dzieci.                                                             dłonie do pleców Rodzica po obu stronach    

                                                                  kręgosłupa i     masuje od dołu do góry.  

Czy śnieg prószy, czy deszcz pada,                      Lekko uderza palcami  

                                                                   wskazującymi obu rąk po całych plecach.  

Czy też słońce świeci.                                            Rysuje duże koło. 

 

POWODZENIA  

http://www.maluchwdomu.pl/

