
Grupa IIIA 

Temat kompleksowy: „ W zdrowym ciele zdrowy duch” 

Termin:27.04.2020- 30.04.2020 

Cel: uzyskanie informacji na temat właściwości odżywczych owoców i 

warzyw, wdrażanie zasad dbałości o własne zdrowie, szerzenie 

zdrowych nawyków, na co dzień. 

 

 

 

 

 

 

 

„Żeby zdrowym być jak ryba, trzeba jeść kasze, owoce, warzywa. Nie 

czekoladki i landrynki, ale owoce i warzywne witaminki. 

Żeby zdrowym być, trzeba też o czystość dbać. Codziennie się myć i 

ubranka swoje prać. Po co mają krążyć plotki, że czyściejsze od nas 

kotki? 

Zdrowy, czysty przedszkolaczek lubi biegać, chętnie skacze. Wie to 

każdy zuch, że dla zdrowia potrzebny jest ruch….” 

Rozmowa z rodzicem na temat wiersza. 

Wysłuchanie piosenki „ Jarzynowa gimnastyka” 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs 

Zabawa muzyczno – taneczna” Sałatka owocowa” 

https://www.youtube.com./watch?v=9KvDK9egVBU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs
https://www.youtube.com./watch?v=9KvDK9egVBU


Na dobry początek: - Jak myślicie, które z pokarmów są zdrowe dla 

naszego organizmu, a które nam szkodzą? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



    

  Zachęcamy Was do zdrowego odżywiania ,dzięki czemu będziecie 

mieć dużo siły i energii do nauki i zabawy, a na waszych buziach 

będzie gościł radosny uśmiech.Żeby was do tego przekonać 

posłuchajcie bajki czytanej przez rodziców. 

 

„Bajka o ksieżniczce Alince i rycerzu Witaminku” 

 

  Księżniczka Alinka jadła tylko słodycze. Pewnego dnia ciężko 

zachorowała. Król ogłosił, że ten, kto uzdrowi księżniczkę otrzyma pół 

królestwa i rękę księżniczki. Nikt nie potrafił uzdrowić Alinki. 

Pewnego dnia zjawił się rycerz Witaminek, który przywiózł lekarstwa. 

Nazywały się Witamina A, B, C, D. Były one zaczarowane, ponieważ 

gołym okiem nikt ich nie dostrzegał. Były ukryte: witamina A – w 

mleku, serze, maśle, marchewce. Witamina B - w szynce, drożdżach, 



pomidorach, ziemniakach, mleku. Witamina C ukryła się w cytrynie, 

malinach, papryce. Witamina D – w śmietanie, maśle, w żółtku. 

Rycerz Witaminek przez siedem dni dawał księżniczce do jedzenia te 

wszystkie rzeczy, w których były te witaminy. Gdy księżniczka 

wyzdrowiała nigdy już nie jadła samych słodyczy. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Witaminy, które zostały wymienione w bajce dostarczają naszemu 

organizmowi wielu pozytywnych korzyści np.: wzmacniają wzrok, 

poprawiają pamięć, dbają o nasze zęby. Popatrzcie sami na ilustrację, 

a przekonacie się, że warto dbać o swój organizm.  

 



 

Zachęcamy Was wspólnie z rodzicami do przygotowania kanapek. 

Oto kilka przepisów na zdrowe i kolorowe kanapki, które zachęcą 

nawet niejadka. 

 

 

Pamiętajcie! Przed 

przystąpieniem do 



przygotowywania kanapek należy umyć ręce. Zachęcamy Was do 

obejrzenia filmu – „ Jak dokładnie myć ręce?” 

Mała myszka opowiada o tym, dlaczego mycie rąk jest ważne. 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_el 

Kanapka „ Motylek” 

 Z jajka, szczypiorku, papryki, ogórka i rzodkiewki można wyczarować 

wspaniałego motylka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanapka „ Samolot” 

 Składniki: 2 kromki chleba, ser żółty, 1 pomidor koktajlowy, plasterek 

ogórka, zielone oliwki. 

Kroimy chleb. Jedną kromkę smarujemy masłem i kładziemy na niej 

docięty w odpowiednim kształcie ser żółty. Tniemy oliwki tak by 

otrzymać równe okręgi na okna samolotu. Przecinamy na pół 

pomidorek. Układamy całą kompozycję na talerzu …i samolot gotowy. 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_el


 

 

 

 

 

 

Kanapka „ Króliczek” 

Składniki: 1 wafel ryżowy, masło, 1 plaster szynki, 1 plasterek żółtego 

sera, 1 czarna oliwka, szczypiorek, 1 kawałek papryki. 

Wafel przykładamy do szynki i wycinamy nożem dokładnie jego 

obrys. Z pozostałych fragmentów wycinamy uszy. Wafel smarujemy 

masłem, kładziemy na nim szynkę. Pod szynkę kładziemy uszy. Ser- to 

wewnętrzne części uszu. Z oliwek wycinamy oczy i nos, ze szczypiorku 

wąsy, a z papryki uśmiechniętą buzię. Smacznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teraz czas na trochę ruchu. Zabawa „ Latające chusteczki” 

Zabawa stymulująca poprawne oddychanie. Rodzic daje dziecku 

rozwarstwioną chusteczkę higieniczną. Odtwarza dowolne nagranie 

muzyczne. Zadaniem dziecka jest dmuchanie na wirującą chusteczkę, 



która unosi się w powietrzu. Chusteczki można zastąpić kłębuszkami 

waty, bardzo cienkim delikatnym materiałem. 

Karta pracy: „Warzywa i owoce” 



 

 



 

 



  

Zabawa dydaktyczna, „ Jaki smak?” 

 Rodzic przygotowuje kawałki różnych produktów. Zasłania oczy 

dziecka chustką. Dziecko ma za zadanie, używając zmysłu zapachu i 

smaku, rozpoznać owoc lub warzywo, którego spróbowało. 

Określanie smaków: słodki, słony, gorzki, kwaśny, cierpki. 

Pogadanka, „ Dlaczego jemy warzywa?” 

Dziecko podaje propozycje. Rodzic zwraca uwagę na odpowiednie 

proporcje spożywanych pokarmów. Podkreśla, że duża ilość owoców 

też nie jest dobra z powodu zawartych w nich cukrów. 

Rozwiązywanie zagadek 

LATEM W OGRODZIE  

WYRÓSŁ ZIELONY, A ZIMĄ 

W SŁOIKU KISZONY(ogórek) 

 

 SKÓRKA FIOLETOWA, A MIĄŻSZ 

POD NIĄ ZŁOTY, SMAKUJE 

WYBORNIE, WSZYSCY WIEDZĄ O TYM.( śliwka) 

 

KAŻDY Z WAS ODGADNIE ŁATWO TĘ ZAGADKĘ, 

MA BIELUTKI KORZEŃ I ZIELONĄ NATKĘ.(pietruszka) 

 

 KIEDY ZA ZIELONY POCHWYCISZ WARKOCZYK, 

I POCIĄGNIESZ MOCNO, WNET Z ZIEMI WYSKOCZY.( marchew) 

  

OKRĄGŁA GŁOWA ZIELONA, 

Z SOCZYSTYCH LIŚCI ZŁOŻONA.( kapusta) 

 

 SKÓRKA POMARAŃCZOWA DO OBRANIA GOTOWA.( pomarańcza) 



Zajecie przyrodnicze „ Zabawy z cebulą” 

Cel: zdobywanie informacji na temat roślin i ich środowiska 

naturalnego. 

Wierszyk wprowadzający „ Cebulka i buraczek” 

Cebulka,  cebulka 

okrągła jak kulka, 

buraczka złapała, 

potańcować chciała. 

Buraczek , buraczek, 

miał czerwony fraczek, 

z cebulką tańcował, 

nóżek nie żałował. 

 

Dziecko razem z rodzicem podczas recytacji wiersza kręci się w 

kółeczku raz w jedną, raz w drugą stronę. 

Zagadka: - To małe warzywo, 

 okrągłe jak kula. 

 Gdy kroisz, szczypie w oczy, 

 a zwie się…(cebula). 

 

 

„ Jak wygląda cebula?”- Dziecko opisuje 

kolor, zapach i kształt warzywa. Dotyka, wącha i z pomocą rodzica 

próbuje pokroić, zwracając uwagę na zasady bezpieczeństwa. 



„, Czego potrzebuje cebula, by rosnąć?”- Omówienie warunków 

potrzebnych do wzrostu rośliny. 

Zabawa badawcza „ Szczypior”. Dziecko wspólnie z rodzicem 

przygotowuje hodowlę szczypiorku. Do swojego słoiczka nalewa 

trochę wody, w której zanurza cebulkę. Tak przygotowany pojemnik 

dziecko stawia na parapecie. Rodzic wyjaśnia, że każdego dnia będzie 

tam w swoim tempie wyrastał szczypiorek i za około tydzień powinien 

być gotowy do spożycia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa ruchowa „ 
Uwaga! Kuleczka!” 

Zadaniem dziecka jest przeniesienie cebuli na łyżce z wyznaczonego 
punktu do drugiego. 

II wersja zabawy. Rodzic wspólnie z dzieckiem tworzy tor przeszkód z 
małych zabawek ( klocki).Zadaniem dziecka jest przetoczenie cebuli 
slalomem przez utworzony tor za pomocą drewnianej łyżki - w jedną i 
w drugą stronę. 

 

RUCH TO ZDROWIE – KAŻDY PRZEDSZKOLAK TO POWIE! 
Cel: budzenie chęci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. 



Zabawa ruchowa dla dziecka i rodzica „ Idziemy na spacerek” - Batia 

Strauss. 

https://www.youtube.com/watch?v=eO_mWiuMui4 

Rozwiązywanie zagadek tematycznych dotyczących różnych 

dyscyplin sportowych. 

DWIE DRUŻYNY, BRAMKI DWIE. 

W TYM SPORCIE PIŁKĘ KOPIE SIĘ. 

( piłka nożna) 

NA NARTACH Z WYSOKIEJ GÓRY ZAWODNICY ZJEŻDŻAJĄ, 

DALEKIE SKOKI ZAZWYCZAJ ODDAJĄ. 

( skoki narciarskie) 

ZAWODNICY W STROJACH I W CZEPKACH SIĘ PORUSZAJĄ, 

W WODZIE RĘKAMI I NOGAMI MACHAJĄ. 

( pływanie) 

WYSOCY PANOWIE PO BOISKU BIEGAJĄ, 

PIŁKĘ DO KOSZA CELNIE WRZUCAJĄ. 

(koszykówka) 

DWIE DRUŻYNY- MIĘDZY NIMI SIATKA. 

ODBIJANIE PIŁKI TO DLA NICH GRADKA. 

( siatkówka) 

 

Rymowanka ilustrowana ruchem  

 Dwie rączki się spotkały i uściski sobie składały -( prawa ręka ściska 

lewą i odwrotnie). 

 Dwie nóżki tupnęły: raz, dwa, trzy - ( trzy tupnięcia). 

 Dwoje oczu patrzy - ( ułożenie dłoni na kształt lornetki) 

 Jedno ucho słucha, czy nie wleciała tu mucha - ( ręka przystawiona 

do ucha). 

Zabawa słuchowo – rytmiczna 

https://www.youtube.com/watch?v=eO_mWiuMui4


Rodzic gra na grzechotce ( butelka wypełniona fasolą lub kaszą, 

ryżem).Na przerwę w grze, dziecko zatrzymuje się i wykonuje 

polecenie.- Stój!-( stanie na baczność) 

- Przysiad! 

- Skłon! 

- Obrót! 

- Noga- ( stanie na jednej nodze) 

-Hop!-( skok w miejscu). 

II wersja zabawy. 

Dziecko wykonuje tyle razy skłon, skok, przysiad i obrót, ile uderzeń w 

instrument usłyszy. 

Zabawa paluszkowa „ Pajączki”- utrwalająca przymiotniki 

porządkowe ( rozwijanie pojęć matematycznych). 

Dziecko kolejno porusza palcami prawej ręki, zaczynając od kciuka. 

Rymowanka „ Zajączki” 

Pierwszy zajączek wskoczył na łąkę. 

Drugi zajączek gonił biedronkę. 

Trzeci – odszukał w trawie ślimaka. 

Czwarty oglądał przez lupę robaka. 

Piąty – przyglądał się temu wszystkiemu,  

nastawiał uszy w wielkim zdziwieniu. 

 

Przykłady innych zabaw utrwalających przymiotniki porządkowe: 

 Rodzic układa różne kolory kredek.(Zadaje pytanie, – którą z kolei 

jest kredka żółta itp.) 

 Rodzic układa przed dzieckiem różne małe zabawki i na tej samej 

zasadzie jak wyżej zadaje dziecku pytania.  

 

Zabawa ruchowa z tekstem. 



1. Brzuch, ręce, - wskazywanie dłońmi brzucha, wyciągnięcie rąk 

przed siebie, 

Nogi dwie, nogi dwie - dotknięcie zgiętym kolanem, raz jednego, 

raz drugiego łokcia. 

Brzuch, ręce, 

Nogi dwie, nogi dwie.( jak wyżej). 

Oczy, uszy, buzia - pokazywanie palcami wskazującymi oczu i 

uszu.  

śmieje się.   – pokazywanie palcami wskazującymi szerokiego 

uśmiechu. 

Brzuch, ręce, (jak poprzednio) 

nogi dwie, nogi dwie. 

2.Kark, plecy, -położenie dłoni na kark, potem na plecy. 

łokcie mam, łokcie mam.  – ułożenie rąk w skrzydełka, zgięte w 

łokciach. 

Kark, plecy, 

Łokcie mam, łokcie mam (jak wyżej) 

Dłonie, uda, - wyciągnięcie dłoni położenie ich na udach 

- teraz sobie gram.  – rytmiczne uderzanie dłońmi o uda. 

Kark, plecy, łokcie mam, łokcie mam(jak poprzednio). 

 

Dziecko uczy się słów jednocześnie z pokazywanymi gestami. 

Gdy rymowanka jest już opanowana, można spróbować 

wykonywać ją coraz szybciej. 

 

Zabawa matematyczna „ Po linii” 

 Rodzic rysuje na kartce trzy kreski różnej długości. Dziecko układa na 

nich fasolki. Po wypełnieniu na całej długości przelicza liczbę fasolek 

na każdej kresce. 

Zabawa konstrukcyjna z użyciem klocków „ Od największego do 

najmniejszego”. 

Dziecko układa wieżę, zaczynając od największego klocka. 



Karta pracy 

  



Zabawa matematyczna „ Ile sylab?” 

Dziecko sylabizuje, a następnie przeliczają liczbę sylab poprzez 

układanie kamyczków( jeden kamyczek to odpowiednik jednej 

sylaby).Przykłady: cebula, cytryna, cukier, burak, kapusta. 

Zabawa z rysowaniem, „ Co jest dobre dla naszego zdrowia?” 

Rodzic rysuje w prosty sposób przedmioty lub czynności. Dziecko 

próbuje odgadnąć, co przedstawia rysunek. Ocenia, czy jest to dobre 

dla zdrowia czy nie np.: -jabłko( tak), - cukierek (nie), - osoba kopiąca 

piłkę- sport ( tak), - woda ( tak).Rodzic zwraca uwagę na różne 

czynniki przyczyniające się do zachowania, zdrowia, takie jak: ruch, 

zdrowe odżywianie, odpowiednie ubieranie się do pogody. 

Zabawa „ Tak, czy nie?”- analiza przykładowych sytuacji, 

wskazywanie zachowań właściwych i niewłaściwych np.: - Kasię boli 

ząb, bo je zbyt dużo słodyczy. 

- Basia nie choruje, bo ubiera się odpowiednio do pogody. 

- Często ćwiczę, aby cieszyć się dobrym zdrowiem. 

-Jem owoce i warzywa, bo mają dużo witamin. 

 

Praca plastyczna „ Aktywny czas z rodzicami” 

Przedstawienie przy użyciu pasteli rodziny podczas aktywnego 

wypoczynku. 

 

Bajka dla niejadka, czyli każdy sposób jest dobry, aby zachęcić dzieci 

do jedzenia zdrowych rzeczy. 

 

  Dawno, dawno temu daleko stąd żyli sobie król i królowa, którzy 

mądrze i sprawiedliwie rządzili swoim królestwem. Niestety wszyscy 



ich poddani, a także oni sami z roku na rok byli coraz smutniejsi i mieli 

mało siły. Dorośli nie mieli siły do pracy, a dzieci nie miały ochoty na 

zabawę. Królestwo stawało się coraz bardziej szare i ponure. Król 

codziennie zastanawiał się, co może być przyczyną tego, że wszyscy 

są jacyś słabi i smutni. Zwoływał wszystkich medyków i mędrców z 

całego królestwa, ale nawet oni nie mieli siły, żeby się zastanawiać 

nad przyczyną takiej sytuacji. Aż wreszcie mądry król wpadł na 

pomysł, że wyśle za granice swego królestwa delegację, która 

poszuka lekarstw na ich chorobę. Trudno było znaleźć ochotników na 

daleką wyprawę, ponieważ nikt nie miał siły i ochoty na to, żeby 

wybierać się w podróż. Wreszcie zgłosił się młodzieniec imieniem 

Kacper i oświadczył królowi: - że chętnie wyruszy w poszukiwanie 

leku na złe samopoczucie mieszkańców. Kacper otrzymał od króla 

wóz zaprzężony w parę koni oraz worek pieniędzy i czym prędzej 

wyruszył na wyprawę. Po dwóch dniach wędrówki dotarł do 

sąsiedniego królestwa. Był bardzo zmęczony i głodny, więc zatrzymał 

się w pierwszej napotkanej karczmie. Kiedy podszedł do niego 

właściciel i zapytał o to, co życzy sobie do jedzenia, młodzieniec nie 

miał siły, aby zamówić potrawę, więc karczmarz powiedział: 

 - Wiem, czego ci potrzeba młodzieńcze na takie zmęczenie. Po chwili 

przyszedł z wielkim talerzem warzyw i postawił go przed Kacprem. Do 

tego była szklanka świeżego mleka. Kacper ze zdziwienia wytrzeszczył 

oczy: - A cóż to takiego mości panie karczmarzu? Jak żyję, czegoś 

takiego nie widziałem! Jakie piękne i kolorowe, ale czy na pewno 

nadaje się to do jedzenia? Teraz karczmarz bardzo się zdziwił i 

zapytał: -Czy ty nie widziałeś nigdy warzyw? Kacper potwierdził, 

faktycznie widział warzywa pierwszy raz w życiu. Z wielkim 

przejęciem i chwycił w dłonie pomidora i zapytał: - A, jak to się je? 

Karczmarz nie mógł się powstrzymać od śmiechu, ale powiedział:  

- Wystarczy ugryźć. Kacper zatopił zęby w soczystym pomidorze. Po 

raz pierwszy w życiu jadł coś tak pysznego. Z wielką ciekawością 

próbował kolejnych smaków: ogórka, papryki, rzodkiewki, a nawet 



cebuli. Karczmarz zapytał się: - Czym wy żywicie się w twojej krainie, 

jeśli nigdy nie jadłeś warzyw. Kacper wyjaśnił, że w jego krainie ludzie 

jedzą mięso, słodycze, pieczywo.-To owoców też nie jecie?- Zapytał 

zdziwiony karczmarz. –Nie. A co to takiego? -Chodź, za mną i 

zaprowadził Kacpra do małego sadu. Kacper próbował kolejno 

owoców-soczystych jabłek, gruszek i winogron. Czuł jak wstępują w 

niego niesamowite siły, ale nie wiedział, dlaczego. Opowiedział 

karczmarzowi o celu swojej wizyty, czyli o zdobyciu lekarstwa dla 

mieszkańców królestwa. Karczmarz uśmiechnął się tylko i powiedział: 

- Myślę, że znalazłeś właśnie lekarstwo. Ludzie z twojego królestwa 

nie jadają warzyw i owoców, które zawierają wiele cennych witamin i 

dlatego nie mają na nic siły. Zawiozę cię rano na targ, gdzie kupisz 

wszystkie te rzeczy oraz nasiona i sadzonki, abyście mogli sami 

uprawiać warzywa i owoce, a zobaczysz, że wszyscy szybko powrócą 

do siły. I tak też zrobili. Skoro świt wsiedli do wozu i pojechali na targ, 

gdzie Kacper wybrał najdorodniejsze okazy oraz kupił nasiona i 

sadzonki. Z wyładowanym wozem Kacper wyruszył w drogę powrotną 

do swojego królestwa. Rzeczywiście, ludzie z kraju Kacpra zaczęli jeść 

warzywa i owoce i bardzo szybko odzyskali siły i radość życia. Mądry 

król podzielił wśród poddanych nasiona i sadzonki, a oni chętnie zajęli 

się hodowaniem warzyw i pielęgnowaniem drzewek owocowych. 

Wszyscy żyli zdrowo i szczęśliwie. 

  

Język angielski. 

Słownictwo: sun-słońce, 

hat- kapelusz, 

sunhat- kapelusz od słońca, 

hot- gorąco. 

Rozszerzenie: - hot, I have a hat.( Gorąco, mam kapelusz.) 

 - I haven’t got a hat.( Nie mam kapelusza.) 



 - The sun is hot. ( Słońce jest gorące.)  

Utrwalenie materiału: film dla dzieci „ The sunhat”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVyQ671aHSs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVyQ671aHSs


 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

 Zabawy rozwijające funkcje poznawcze dziecka 

Zabawa z nakrętkami „ Opowiedz mi bajkę” 

Potrzebne będą – plastikowe nakrętki, 

  - blok techniczny, 

          - nożyczki, 

                              - czarny flamaster. 

Z bloku technicznego wycinamy kółka pasujące wielkością do wnętrza nakrętki. 

Na wyciętych kółkach malujemy pojedyncze obrazki np.: dom, samochód, 

parasol, zegar, drzewo. Gotowe obrazki wpychamy do wnętrza nakrętek. 

Układamy nakrętki obrazkami do dołu, losujemy np.:3 lub 5 z nich. Odwracamy 

i na podstawie wylosowanych elementów opowiadamy bajkę, historyjkę. 

Zabawa usprawniająca pamięć dziecka. 

„ Tekst do powtarzania”. 

Przebieg: tekst- Jedzie pociąg fu, fu ,fu. 

                           Trąbka trąbi tru, tru, tru. 

                           A bębenek bum, bum, bum. 

      Na to żabki kum, kum, kum. 

      Woda z kranu kap, kap, kap. 

                            Mucha bzyczy bzy, bzy, bzy. 

                            A wąż syczy sy, sy, sy. 

                            Baran beczy be , be, be. 

                            A owieczki me , me, me.   

Przy pierwszym wypowiadaniu tego tekstu dziecko może powtarzać jedynie 

zakończenia poszczególnych wierszy. Potem następuje zmiana ról . 

Zabawa „ Co się ukryło ?” 

Pomoce: małe przedmioty np: gumka, kredka, ołówek , flamaster, spinacz, 

nakrętka, tubka kleju. 

Rodzic na stoliku układa kilka przedmiotów , zakrywa je chusteczką. Odsłania je 

, dziecko przygląda się przez chwilę .Rodzic ponownie zakrywa przedmioty, a 

dziecko wymienia, jak największą liczbę zapamiętanych przedmiotów. 

 

Zabawa rozwijająca percepcje słuchową 

 „ Gdzie jest ukryty zegarek?” 



Pomoce: głośno działający budzik. 

Podczas nieobecności dziecka rodzic chowa budzik. Dziecko szuka ukrytego 

przedmiotu. 

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „ Kto znajdzie więcej szczegółów w ciągu 

dwóch minut” 

Pomoce: budzik lub stoper. 

Rodzic wspólnie z dzieckiem ustala teren poszukiwań, którym może być widok z 

okna, wnętrze pokoju , ilustracja. Następnie nastawia stoper- zadaniem dziecka 

jest wymienienie jak największej liczby dostrzeżonych szczegółów w 

określonym czasie. Wygrywa te kto wyliczy najwięcej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy rozwijające myślenie twórcze, empatię ,sprawność manualną. 

Zabawa „ Królestwo zwierząt” 

Rodzic mówi dziecku: Wyobraź sobie ,że jesteś królem zwierząt i wydajesz swój 

pierwszy rozkaz kierowany do wszystkich zwierząt. Prosisz, by zwierzęta 

pomagały sobie nawzajem. Jako mądry władca musisz jednak podpowiedzieć 

podwładnym, kto, komu i w czym może pomagać. Zastanów się więc i wymyśl: 

 Jak pszczoła może pomóc niedźwiedziowi? 



 Jak zając może pomóc sarnie? 

 Jak ptaszek może pomóc hipopotamowi? 

 Jak lew może pomóc żyrafie? 

 Jak jeż może pomóc wiewiórce? 

Zabawa „ Kurze bazgroły” 

Takie kurze bazgroły mogą stać się ciekawym sposobem kolorowania obrazków. 

Dziecko próbuje pokolorować dowolny obrazek robiąc najdziwniejsze esy- 

floresy zamiast równych linii. Zadanie można utrudnić poprzez podanie dziecku 

dwóch kredek jednocześnie lub trzech , a nawet czterech. To będą właśnie „ 

kurze bazgroły”. 

 

Zabawa „ Potrafię to zrobić!” 

Dziecko w miarę możliwości stara się wykonać zadania: 

 Namaluj słonia na pomocą farb, bez użycia pędzla np.: pędzlem będzie 

palec, 

 Podnieś ręcznik stopami i przenieś go z łazienki do pokoju, 

 Czy potrafisz zagrać na nosie?, 

 Przesuń jabłko z jednego miejsca na drugie na stole za pomocą łokcia. 

       

    Karty pracy 

 



 



  


