
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



zabawa „myślanka” 
 

  

 
 

Napisz na kartce w chmurkach o czym mogłyby rozmawiać zwierzęta, których nie 

widać w lesie, a słychać. Wytnij chmurki i przyklej je na wydrukowany lub 

narysowany las. 
 

 

zabawa rozwijająca spostrzegawczość 
 
„Co zniknęło”  
Połóż na stole kilka przedmiotów np. widelec, wazon, książkę, długopis, pudełko od 
herbaty. Poproś, aby dziecko przyjrzało się tym przedmiotom i zapamiętało je. 
Następnie poproś dziecko, aby się odwróciło, a w tym czasie zmień ułożenie 
elementów, dodaj lub schowaj wybrany przedmiot.  Zadaniem dziecka będzie 
odgadnięcie co się zmieniło - jeśli coś zniknęło, to co zniknęło? Liczba elementów 
może być większa - to zależy od możliwości dziecka. 
 

 

 

praca plastyczna 
Wiosenne drzewo 3D 

 
Potrzebne będą: klej, bibuła, nożyczki i kredki. Jeśli nie macie bibuły użyjcie 
kolorowego papieru albo gazety. Odrysujcie swoją rękę i do dzieła.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=2FjRnpKuT5k 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2FjRnpKuT5k


„w kuchni” 
 

,,Zdrowe ciastka owsiane” 
 

Zachęcam Was, drodzy Rodzice, abyście zrobili je wspólnie z dziećmi.  
 

Składniki:  
50 dag płatków owsianych górskich 
mała paczka rodzynek 
kostka masła                     
 ¾ szklanki cukru 

3 jajka 
2 duże czubate łyżki mąki 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
pisaki do ozdabiania ciastek 

 
Wykonanie:  

1. W garnku roztopić masło. Jak się rozpuści zdjąć z ognia i od razu wsypać płatki 
owsiane górskie i szybko przemieszać łyżką. Odstawić do wystygnięcia. Jajka 
ubić z cukrem mikserem, potem dodać mąkę z proszkiem do pieczenia. Na 
koniec do masy jajecznej dodać płatki owsiane, rodzynki i całość wymieszać 
porządnie łyżką.  

2. Masę wykładać w niedużych odstępach łyżką na blaszkę wyłożoną papierem do 
pieczenia i formować ciastka typu ,,pieguski” (zwłaszcza tę czynność niech 
dzieci postarają się zrobić same, gdyż kształtuje ona wyobraźnię przestrzenną). 

3. Piec w temp. 160º C na złoty kolor.  
         Podczas wyjmowania trzeba uważać bo będą kruche, ale jak wystygną zrobią           

się sztywne. Teraz pisakami możecie ozdabiać ciastka według własnego 
pomysłu. Smacznego! 

 
Zabawy ruchowe 

 
„Wyścigi żab”  
Na podłodze w jednej części pokoju ułóż linię startu, a po przeciwnej stronie – linię 
mety (możesz do tego wykorzystać np. skakankę). Poproś, aby dziecko stanęło  na 
linii startu i na hasło „start!” przemieściło się do linii mety w ustalony sposób, np. 
skacząc obunóż, na jednej nodze, układając stopę za stopą lub w inny wymyślony 
przez siebie sposób. Możesz mierzyć czas, proponować inny sposób 
przemieszczania się, a także  wziąć udział w rywalizacji! 
 
"Bieg kelnera" 
Potrzebne będą plastikowe lub papierowe talerzyki oraz piłka do ping-ponga dla 
każdej drużyny. Zabawa przeznaczona dla minimum 4 osób. Dla zabawy można 
założyć na siebie coś co kojarzy się z kelnerem. Zawodnicy ustawiają się na mecie, 
pierwszy zawodnik z każdej drużyny trzyma na podniesionej w górze dłoni  talerzyk, 
a na nim piłeczkę. Po usłyszeniu „start”, zawodnicy biegną do wyznaczonego punktu 
i zawracają. Przekazują talerzyk z piłeczką kolejnemu koledze z drużyny i on rusza 
do biegu. Upuszczenie piłeczki – powoduje konieczność powrotu do linii startu i 
ponowne rozpoczęcie biegu. Wygrywa drużyna, której  wszyscy zawodnicy zaliczą 
bieg z piłeczką pierwsi. 

 



Origami 
Praca przestrzenna 

 
       Więcej instrukcji tak łatwych lub nieco trudniejszych znajdziecie na stronie supercoloring.com w zakładce 
zabawki z papieru, a w niej kafelek z kategorią Origami (składanie papieru). Wykonane prace można ozdobić według 
proponowanego pomysłu na stronie  lub własnego. Bardzo polecam.  

 

 

 


