
Czwartek 2.03.2020  
Pomysł dla Małych Odkrywców na dziś to... Traktor 

1. Na początek przeczytajcie razem z wierszyk : 

„Mały Traktorek” 
Wąską dróżką, blisko rzeczki traktor jeździ na wycieczki. Podróżować bardzo 
lubi, nigdy jeszcze się nie zgubił... 

Wprost spod domu w drogę rusza. Blisko las, znajoma grusza... Trąbi czasem na 
zająca, chętnie śmieje się do słońca. 

 

 
 

2. Zabawa „zgarnij kto to?” 

Pracowity jest jak konik, silny niczym kilka słoni, zawsze skory do pomocy od 
świtu, aż do nocy. 

Już od rana broczy w błocie Zatracony w swej robocie Traktor, który wciąż 
wytrwale Turla się po ziemi wale.  
Za nic traktor mając trudy Wciąż rozrzuca ziemi grudy. 



Dzieci rozpoznają przez dotyk, to co przygotują im Rodzice ( kiwi, cukierek, 
mandarynka, jabłko, orzech w łupinie itp. ), wszystkie produkty są w pudelku a 
dziecko ma zawiązane oczy. W nagrodę za odgadnięcie zagadki mogą zjeść/
zatrzymać wylosowaną rzecz. 

3. Ułóż traktor z figur 

Zadanie polega na wycięciu z papieru kilku figur geometrycznych- koła, 
prostokąty, kwadraty, trójkąty- wszystko w przynajmniej dwóch wielkościach- 
duży i mały. Niech w tym zadaniu dziecko nazywa figury, a także poklasyfikuje je 
na: małe i duże. Następnie z figur dziecko układa traktor i przykleja na kartkę☺ 

NA POPOŁUDNIE 
Zadanie na popołudnie dla Małych Odkrywców to... 
Foliowy witraż na oknie. 

• Co potrzebujemy?  
Folię streczową, taśmę papierową*, pędzle, farby  

• Jak to zrobić?  
Folią streczową oklejamy szyby od okna balkonowego ciągnąc pasmo foli 
od góry do dołu. Dla  

wzmocnienia dokoła ramy okna przykleiłam taśmę papierową. Wystarczy teraz 
tylko namalować coś pięknego na folii- mogą być to kwiaty, słońce... co tylko 
wymyślicie. Na pewno powstanie trochę bałaganu- ale nie warto się nim tak 
przejmować! Liczy się dobra zabawa. 

Warto wcześniej pooglądać z dziećmi prawdziwe witraże lub wyszukać kilka w 
Internecie. Dziecko z pewnością szybko się zafascynuje i samo zapragnie 
stworzyć swój własny niepowtarzalny witraż na oknie. Malowanie i gra świateł 
niezwykle pobudza dziecięcą wyobraźnię i pozwala dziecku na wyrażenie swoich 
uczuć, emocji czy przeżyć. Wspólnie spędzony czas na twórczej i kreatywnej 
zabawie, buduje między rodzicem i dzieckiem pozytywne relacje, więzi i 
pozostawia niezwykłe wspomnienia. 
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