
                                              Drogi Rodzicu!                                         13.04.2021 

Oto propozycje działań do wyboru na dzisiaj:  

• Rytmika dla dzieci -8 minutowe spotkanie, utrwalające dźwięki wysokie i niskie, 

ćwiczące szybką reakcję na sygnał oraz poruszanie się w rytm muzyki do marszu, 

podskoków i do biegu. 

 

                 https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&feature=youtu.be&fbcli 

• „Do czego potrzebna jest woda?”  -rozmowa w oparciu o film edukacyjny; 

uświadomienie, dlaczego musimy oszczędzać wodę. 

czas 10: 36   https://www.youtube.com/watch?v=9672XTIwVgo 

dodatkowo dla chętnych; czas 2:33  https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI  

- Czy woda jest potrzebna? 

- Kto jej potrzebuje? 

- Do czego potrzebują wody rośliny, zwierzęta i człowiek? 

• „Szlaczki” -zabawa manualna 

Przygotuj dziecku kartkę z narysowanym szlaczkiem: fale, schodki, linie proste, linie 

łamane, „ślimak”. 

Potrzebne: kartki papieru, mazak lub kredka, dowolne drobne przedmioty do układania 

np. nakrętki, guziki, klocki…może też być fasola, groch, ryż, makaron itp. 

    Zadaniem dziecka jest układanie drobnych przedmiotów na szlaczkach. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&feature=youtu.be&fbcli
https://www.youtube.com/watch?v=9672XTIwVgo
https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI


 
 

Można też pobawić się w układanie według wzoru liter drukowanych lub cyfr. 

 

 
 

 

 

• „Przejście przez mokry ogród” -zabawa ruchowa 

Potrzebne: „kamienie” -czyli dwie tektury opcjonalnie dwa piankowe puzzle lub dwie gazety 

Całe mieszkanie to ogród, gdzie przed chwilą spadł bardzo obfity deszcz. Dziecko może 

„spacerować” po ogrodzie wykorzystując jedynie swoje „kamienie”. Gdy położy na 

podłodze jeden, staje na nim, po czym sięga po drugi, który z kolei ustawia przed sobą. 

Zobaczcie, jak szybko uda się dziecku dotrzeć w ten sposób w wyznaczone miejsce. 

 

 



 

 

• „Porównywanie długości” 

    Podczas wspólnego spaceru można świetnie bawić się w porównywanie długości.  

Stajemy obok siebie. Rodzic robi jeden krok, a następnie pyta dziecko ile kroków musi 

zrobić, żeby pokonać taką samą drogę? (Niech dziecko teraz zrobi np. 2 kroki, aby 

przekonać się ile tych kroków musi zrobić). Co to oznacza? Że krok rodzica jest dwa razy 

dłuższy niż krok dziecka. Inaczej – krok dziecka jest dwa razy krótszy niż rodzica. Można to 

ciągnąć dalej: rodzic robi dwa kroki. Ile kroków musi zrobić dziecko? (Wiemy, że cztery, 

jednak niech dziecko najpierw odpowie, a później te kroki zrobi, aby sprawdzić swoją 

odpowiedź) 

To takie proste podstawy uczące logiki, porównywania i wyciągania wniosków. Zabawa 

połączona z ruchem pozwala dziecku w prostszy sposób przyswoić matematyczne pojęcia. 

 

 

 

• „Dom” – zabawa plastyczna 

 

Potrzebne: kartka, kredki lub pisaki, farby 

 

Piosenka do narysowania -weź kredki, pastele lub pisaki (farby) i narysuj (namaluj) to, 

co słyszysz. 

 

Czas- 0:40     https://www.youtube.com/watch?v=oa9GdAS-P5s 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oa9GdAS-P5s


• „Czytamy sylaby” -zabawa dla dzieci chętnych 

 

 
 

 

 



• „Czarujemy” - eksperyment  

Potrzebne: papier toaletowy, mazaki, miska z wodą 

Czarnym mazakiem rysujemy kontury obrazka na papierze toaletowym. Na drugim „listku” 

robimy to samo i kolorujemy -robimy to sami, gdyż ciężko jest dziecku rysować na takim 

papierze bez rozdarcia go ale zawsze można sprawdzić możliwości swojego dziecka i 

zachęcić go. Do dzieła       

    

   

Jaki efekt? Sprawdźcie       


