
Wtorek 14.04.2020 zabawa 1 Tajemnicze pudełko 

Dzięki tej zabawie rozwijamy motorykę małą , stymulujemy zmysły 
(zwłaszcza zmysł dotyku) , rozwijamy uwagę dowolną oraz wzbogacamy 
słownik. 

Potrzebujemy : 

pudełko ,  
kilka zabawek, które dziecko zna, 

Do pudełka wkładamy zabawki, pudełko przykrywamy ,następnie dziecko 
wkłada rączkę do pudełka chwyta jedną z zabawek i za pomocą dotyku 
stara się zgadnąć jaką zabawkę ma w rączce. 

Foto. mojedziecikreatywnie.pl 

Wtorek 14.04.2020 zabawa 2  
Dodatkowa atrakcja na dziś dla Najmłodszych Odkrywców to... 

Kolejna wesoła zabawa i kształtowanie sprawności fizycznej przy waszej 
ulubionej piosence „Głowa,ramiona,kolana,pięty" 

„A gimnastyka dobra sprawa Dla nas wszystkich to zabawa Ręce w górę i 
w przód i w bok Skok do przodu, w górę skok. 



Głowa, ramiona, kolana pięty Kolana, pięty, kolana, pięty Głowa, ramiona, 
kolana, pięty Oczy, uszy, usta, nos. 

Głowa, ramiona, kolana pięty Kolana, pięty, kolana, pięty Głowa, ramiona, 
kolana, pięty Oczy, uszy, usta, nos.” 

Link do piosenki z youtube.pl 

środa 15.04.2020 zabawa 1  
Wąż z baniek mydlanych  
Rozwijamy kreatywność , wyobraźnię i sprawność manualną 
Potrzebujemy 

plastikowa butelka po napoju, skarpetka,  
nożyczki,  
płyn do mycia naczyń, 

woda,  
naczynie - miseczka 

Obcinamy spód butelki, zakładamy skarpetkę na butelkę , do naczynia 
wlewamy płyn do naczyń lekko rozcieńczony wodą. W tak przygotowanej 
miksturze maczamy dół butelki.  
Mocno dmuchamy w dzióbek butelki i powstaje.... długi wąż z baniek 
mydlanych.  
Udanej zabawy !! 

foto. www.zainspiruj-malucha.pl 



 
środa 15.04.2020 zabawa 2 Obrazek – wydzieranka 

Usprawniamy motorykę małą, utrwalamy nazwy kolorów Potrzebujemy 

kartka papieru,  
klej,  
flamaster,  
papier kolorowy lub bibuła kolorowa, 

Rodzic rysuje na kartce dużego kwiatka, drzewo lub słońce. W tym czasie 
dziecko drze na małe kawałki papier kolorowy lub bibułę. Zadaniem 
dziecka jest wypełnienie obrazka bibułą lub papierem kolorowym. Małe 
kawałki papieru lub bibuły naklejamy na kartkę wypełniając kontury 
obrazka. 

Foto.zszywka.pl 



 
Czwartek 16.04.2020 zabawa 1  
Gąsienica ze skarpety  
Doskonale rozwija kreatywność, wyobraźnię , ćwiczymy motorykę ręki, 

Potrzebujemy 

skarpeta 
ryż lub wata 
mocna nitka lub gumki flamaster  
włóczka 

Do skarpety wsypujemy ryz lub wkładamy watę , formujemy pierwszą 
„kulkę” - to będzie głowa gąsienicy, zawiązujemy nitkę lub gumkę . 
Następnie znów wsypujemy ryż lub wkładamy watę, formujemy 
kulkę ,zawiązujemy nitkę lub gumkę. Czynność powtarzamy. Na końcu 
skarpety robimy supełek. Na głowie gąsienicy rysujemy flamastrem oczy , 
usta, nos. Z włóczki możemy zrobić naszej gąsienicy włosy. 

Pokażcie nam Swoje robaczki !! 

foto.kreatywnieaktywni.pl 



 
czwartek 16.04.2020 zabawa 2 Odrysowywanie sylwetki 

Pobudzamy wyobraźnię, usprawniamy motorykę małą, rozwijamy 
sprawność manualną, Potrzebujemy 

duża kartka papieru , lub kilka kartek (za pomocą np. taśmy klejącej lub 
kleju możemy połączyć i stworzyć dużą kartkę), może być tez papier 
pakowy, 
flamaster,  
kredki , 

farby, pędzel, 

Dziecko kładzie się wygodnie na plecach , na podłodze, na dużej kartce 
papieru. Rodzic odrysowuje kształt ciała dziecka. Następnie malujemy 
odrysowany kształt ciała. Technika rysunku zależy od fantazji twórcy. 
Więc do dzieła kochani !!! 

foto.spzwierzyniec.szkolna.net 



 
piątek 17.04.2020 zabawa 1 Wiatraczek 

Wspieramy koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijamy motorykę małą 
Potrzebujemy 

kartka papieru kolorowego ,  
szpilka,  
nożyczki ,  
patyczek do szaszłyków ( może być tez słomka), 

Z kolorowego papieru wycinamy kwadrat. Kwadrat składamy po 
przekątnej, aby uzyskać trójkąt. Rozkładamy i zginamy wzdłuż drugiej 
przekątnej. Po rozłożeniu otrzymujemy kształt litery X. Nacinamy zgięcia 
do odległości około 2 cm przed punktem wspólnym (środkiem) . Szpilką 
robimy dziurkę w środku kwadratu. Cztery rogi kwadratu zwijamy do 
środka , przekłuwamy szpilką . Szpilkę wbijam w koniec drewnianego 
patyczka. Wiatraczek gotowy !! 

foto.dzienwiatraczka.pl 



 
piątek 17.04.2020 piątek Tajna baza 

pobudzamy wyobraźnię , pobudzamy motorykę dużą , rozwijamy procesy 
poznawcze, rozwijamy sprawność ruchową. 

Potrzebujemy koc,  
krzesła,  
fotel, poduszki 

Tajną bazę możemy zbudować z krzeseł i stołu. Baza musi mieć podłogę, 
ściany i dach. Ważne , aby można było wejść do środka . Udanej zabawy !! 

foto.luban.pl 



 


