
Kochane Wiewiórki! 

Poniżej przesyłamy zadania do wykonania  

 w tym tygodniu! 😊 

Pozdrawiamy, życząc dużo zdrowia! 

Pani Ola i Pani Marta 

 

 

TEMAT TYGODNIA: „WKRÓTCE WIELKANOC” 

Poniedziałek - 29.03.2021r. 

Cele: poznanie litery Ł, małej i wielkiej drukowanej 

Na początek krótkie ćwiczenie 

Karta pracy, cz. 3, nr 54 (5 - latki),  

− Połączcie, samodzielnie lub z pomocą Rodzica, pierwsze głoski  

z nazw zdjęć. Narysujcie w pustych polach to, czego nazwę otrzymaliście. 

Z czym kojarzą się wam te nazwy? 

Karta Pracy, cz. 2, nr 20 (4 - latki) – doskonalenie sprawności 

motorycznej i grafomotorycznej 

1. Oglądanie obrazka przedstawiającego wiosenne prace w ogródku 

                            

2. Pytania do dzieci:  

• Co robimy wiosną w ogródku?  

• Jakich narzędzi ogrodniczych potrzebujemy?  



• Do czego potrzebujemy wideł, a do czego – motyki?  

• Do czego potrzebujemy sekatora, a do czego – grabi i łopaty? 

3. Analiza i synteza słuchowa słowa łopata: 

• Dzielenie słowa łopata na sylaby.  

• Dzielenie słowa łopata na głoski. 

• Co słyszycie na początku słowa łopata? 

 

• Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską ł (łodyga, łuk), 

mających ją w środku (półka, głowa, igła...) , oraz na końcu (dół, bawół, 

stół...). 

 

• Z ilu głosek składa się słowo łopata? 

• Pokaz litery Ł, małej i wielkiej drukowanej 

                 
Próby kreślenia kształtu litery w powietrzu, na stoliku oraz na tacce itp.: z 

kaszą/ryżem/piaskiem itp. 
 

                                              

• Na koniec, wykonaj zadania w – Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, 

pisania, liczenia, s. 38  

• Karta pracy, cz. 3, nr 55.Narysujcie w pustych polach pisanki według podanych 

wzorów. Pokolorujcie rysunki pisanek na podane kolory.  



Wtorek – 30.03.2021r. 

 

Cele: doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu 

Na początek wykonaj zadanie:  

Karta pracy, cz. 3, nr 56 (5 – latki) 

Pokolorujcie rysunki jajek jednym kolorem, ale tak, żeby każde 

jajko było inne. Połączcie w pary takie same zestawy pisanek.  

Karta Pracy, cz. 2, nr 21 (4 - latki) – doskonalenie przeliczania 

oraz rozwijanie percepcji wzrokowej 

1. Wysłuchanie opowiadania Grzegorza Kasdepke – 

„Najpiękniejsze…” 

Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze!... Prawda? 

Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze znanymi kurami. Któregoś ranka wszystkie trzy 

zniosły jajka. Cóż to była za radość! Gdakały wniebogłosy ze szczęścia! Spoglądały z miłością 

na swe jajeczka. Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały, czy zza kruchej skorupki nie dobiegnie 

ich czasem jakiś dźwięk. Jednym słowem, jak wszystkie mamy, robiły sporo zamieszania. 

− Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na całym  

podwórku! 

− A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi! 

Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, czy  

dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. Postanowiły więc  

pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły. 

− Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paseczki. 

− A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki. 

Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w brązowe 

kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki. Wszystkie były przekonane, że z tak 

kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze kurczaczki na świecie.  

I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania... – zanim się 

obejrzały, z popękanych, kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci. 

− Jaka śliczniutka!... – wygdakała pierwsza kura. 

− Mój ty kochany!... – rozczuliła się druga. 

− Chlip, chlip!... – płakała ze szczęścia trzecia kura. 

A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, rozejrzały się  

dookoła i krzyknęły radośnie: „Mamo! Już jestem!” 

 

2. Rozmowa na temat opowiadania. 

Wypowiedzi dzieci dotyczące utworu; zwracanie uwagi na zachowanie kur, ich 

pragnienia, sposób ozdabiania jajek. 

 

• Na koniec wykonaj:  

Karta pracy, cz. 3, nr 57 (5 - latki) 

• Kończenie rysowania kurki i kogucika według wzoru. Kolorowanie jajka 

znajdującego się po lewej stronie karty w różowe wzorki, a po prawej – w 

zielone wzorki.  

Karta pracy, cz. 2, nr 22 (4 - latki) – doskonalenie umiejętności 

grafomotorycznych oraz koordynacji wzrokowp – ruchowej 



Środa - 31.03.2021r. 

 

Cele: zapoznanie z budową jajka oraz tradycją zdobienia pisanek wielkanocnych 

                               
 

1. Zabawa badawcza „Poznajemy budowę jajka” 

 

Materiały:  

- jajka kurze – gotowane i surowe,  

- inne jajka lub ich zdjęcia/obrazki  np. strusie, przepiórcze, 

- talerzyk.  

1) Oglądamy jajka (lub ich obrazki). Porównujemy ich wielkość, kształt. Podajemy przykłady 

zwierząt, które wykluwają się z jajek. Przeliczamy ilość jajek.  

2) Rozbijamy surowe jajko kurze. Oglądamy zawartość, nazywamy poszczególne części 

składowe: skorupka, białko, żółtko. Określamy konsystencję, kolory.  

3) Pokazujemy dzieciom dwa jednakowe jajka (jedno gotowane a drugie surowe). Prosimy 

dzieci aby zastanowiły się, po czym można poznać, że jedno jest surowe, a drugie – gotowane. 

Podajemy propozycje. 

Następnie wprawiamy jajka w ruch obrotowy. Patrzymy, które  kręci się szybciej, a które 

wolniej.  

                                                                 

 



2.  Karta pracy, część 3, strona 58 (5 - latki) 

 

Oglądamy obrazki. Zaznaczamy kolejność zdarzeń w historyjce, rysując w okienkach przy 

obrazkach odpowiednia liczbę kropek lub pisząc właściwą liczbę.  

Opowiadamy wspólnie historyjkę zgodnie z ustaloną kolejnością.  

„Mali odkrywcy” mogą przeliczyć puszki z farbą na poszczególnych obrazkach i porównać ich 

ilości, określić ich kolory, policzyć jajka w koszyczku, który niesie kura.  

 

 

3. Karta pracy, część 3, strona 59 (5 - latki) 

 

1) Rodzic z dzieckiem mówi wspólnie rymowankę „Jajeczko, jajeczko – będziesz pisaneczką!” 

Dziecko samodzielnie rysuje kontury jajek. Następnie je ozdabia. 

2) W podanych prostokątach rysujemy zgodnie z instrukcją pisanki. W pierwszym 

prostokącie tyle samo pisanek co na rysunku (3). A w drugim 

prostokącie takie same jak na rysunku.  

4. Karta pracy, część 2, strona 23 (4 - latki) – doskonalenie 

sprawności manualnej oraz orientacji przestrzennej (nad, pod) 

4 Praca techniczna „Wielkanocna pisanka” 

 

Materiały: 

- styropianowe jajko bądź wydmuszka, 

- materiały do dekoracji, np.: pisaki, kredki, klej, bibuła, wełna. 

 

Dziecko ozdabia według własnego pomysłu styropianowe jajko bądź wydmuszkę. Może coś na 

nich narysować lub posmarować je klejem i poprzyklejać kawałki bibuły, wełny, itp.  

                 

5. Zabawa sensoryczna „Mam jajko!” z elementami matematyki  

 

Materiały:  

- worek, 

- jajka gotowane lub styropianowe, 

- inne przedmioty, np. klocki, piłki ping-pongowe, samochód, itp. 

 

 



W worku znajdują się różne przedmioty: piłeczka do ping – ponga, piłeczka tenisowa, klocek, 

samochód, gotowane jajko lub styropianowe i inne rzeczy proponowane przez dzieci 

(przedmioty powinny być małe). Zadanie polega na tym, że trzeba znaleźć jajko mając 

zamknięte oczy. Osoba mająca worek zamyka oczy i wkłada rękę do worka by znaleźć jajko. 

Gdy uważa, że już je znalazła, wyjmuje je z worka i mówi: Mam jajko! Następna osoba bierze 

worek i losuje kolejne jajko. I tak na zmianę aż do wybrania wszystkich jajek.  

Następnie wszystkie osoby biorące udział w zabawie przeliczają swoje jajka, porównują ilości 

(podają liczbę, stosują określenia: więcej, mniej, tyle samo). 

 

A DO POSŁUCHANIA: 

 

- Piosenka: „Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne” 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

 
                            

 

 

CIEKAWOSTKI: 

 
Zwyczaj ozdabiania skorupek od jajek jest bardzo stary. Kiedyś barwiono je naturalnymi barwnikami 

– przykładem takiego naturalnego barwnika są łupiny orzechów lub kory (olchowej, dębowej), tak 

uzyskiwano ciemne barwy. Jaśniejsze barwy uzyskiwano między innymi z łupin cebuli (odcienie żółci 

i brązu), pędów młodego żyta (odcienie jasnej zieleni) czy płatków bławatka (kolor niebieski).  

Robiono z nich wywary, a potem moczono w nich jajka. 

Pisanki służyły również jako prezenty. Matki wręczały je swoim pociechom, natomiast kawalerowie 

byli obdarowywani nimi przez panny. Im więcej pisanek wręczano, tym większe było uczucie – więc 

jeśli panna chciała zwrócić swoją uwagę, wręczała wybrankowi wiele pisanek. Uboższe kobiety, 

których było nie stać na tak hojne podarunki, obdarowywały kawalerów mniejszą ilością pisanek, 

podkreślając: „nie jest ich wiele, ale są od serca”. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Czwartek – 01.04.2021r. 

 

Cele: zapoznanie z wierszem „Piosenka Wielkanocna”, wyrażanie swojej ekspresji twórczej 

poprzez wykonanie kartki świątecznej, rozwijanie wyobraźni 

 

1. Słuchanie wiersza „Piosenka Wielkanocna” – Agnieszki Galicy oraz rozmowa na jego 

temat 

 

„1. Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach każdy zając pamięta. 

Do koszyczka zapakuje słodycze 

i na święta ci przyniesie moc życzeń. 

2. Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach i kurczątko pamięta. 

W żółte piórka się ubierze, wesołe 

wśród pisanek będzie biegać po stole. 

3. Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach nasz baranek pamięta. 

Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący, 

będzie dzwonił, będzie skakał po łące. 

4. Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach każde dziecko pamięta. 

Pomaluje jajka w kwiatki i w gwiazdki, 

zrobi na pisankach śliczne obrazki.” 

 
 

Propozycje pytań do tekstu: 

 

- Jakie zwierzęta zostały wymienione w wierszu? 

- W jaki sposób wymienione zwierzęta przygotowują się do Wielkanocy?  

- Co ma na szyi baranek? 

- Kto jeszcze oprócz zwierzą przygotowuje się do Wielkanocy? 

- Co robi dziecko aby przygotować się do Wielkanocy? 

 

                   



2.  Przygotowania do świąt – zabawa ruchowo-naśladowcza 

 

Dziecko ruchem przedstawia czynność, jaką wykonuje w domu przed świętami: odkurzanie, 

mycie okien, ścieranie kurzu, trzepanie dywanów, pieczenie, itp. Rodzice odgadują, jaka to 

czynność.  

Później role się odwracają.  Rodzic pokazuje, a dziecko odgaduje.  

 

 

3. Karta pracy, część 3, strona 60. 

 

Dziecko rysuje po wyznaczonych śladach, bez odrywania ołówka od karty. Następnie dorosły 

czyta zagadki a dziecko odgaduje rozwiązanie.  

 

 

4.  Ćwiczenie dydaktyczne z elementami  rozwijającymi małą motorykę - „Zwierzątka” 

 

Dziecko nazywa przedstawione kontury zwierząt, dzieli nazwy na sylaby. Rozróżnia głoski  

występujące na początku każdej nazwy. Przelicza zwierzątka.  

Następnie dorysowuje brakujące elementy zwierząt. Potem koloruje zwierzątka, ozdabia, 

koloruje jajko według własnego pomysłu.  

 
 

5. Zabawa dydaktyczna - „Zabawy pisankami” 

 

Materiały: 

- papierowe sylwety pisanek (ewentualnie kwadratowe karteczki),  



- ewentualnie: nożyczki, kredki,  

- tekst rymowanki. 

 

Dziecko otrzymuje 10 papierowych sylwet pisanek. (Jeśli chce to wcześniej może je samo 

wyciąć i ozdobić). Ewentualnie mogą być kwadratowe karteczki zamiast jajek. Dorosły mówi 

rymowankę, a dziecko ilustruje ją papierowymi sylwetami pisanek, dodaje, podaje wynik. 

Dorosły może sam wymyślać dodatkowe przykłady dodawania pisanek.  

 

 

„W lewej ręce piec pisanek mam. 
W prawej ręce trzy pisanki mam. 

Pisanki tu, pisanki tam. 
Ile razem pisanek mam? 

 
W lewej ręce pięć pisanek mam.  

W prawej ręce pięć pisanek mam. 

Pisanki tu, pisanki tam. 
Ile razem pisanek mam?”  

 

 

6. Praca techniczna – „Kartka Wielkanocna” 

 

Materiały:  

- kartka, 

- klej, 

- nożyczki, 

- materiały do dekoracji. 

 

Dziecko samodzielnie bądź przy pomocy dorosłego wykonuje kartkę wielkanocną. 

 



Piątek – 02.04.2021r. 

Cele: poszerzanie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych, rozwijanie umiejętności 

motorycznych oraz ekspresji twórczej 

 

1. Słuchanie bajki Agnieszki Galicy „Bajeczka Wielkanocna”. 

    Rozmowa z dzieckiem na temat wysłuchanego tekstu. 

 

 

„Bajeczka wielkanocna” Agnieszka Galica 

 

 Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęły wychylać się z pączków.  

− Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy 

wstawać?  

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: − Tak to już jest, że wy musicie być 

pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty.  

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej.  

 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno.  

− Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki, żółty Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką.  

− Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc.  

 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę, 

aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę.  

− Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić 

jeszcze kogoś. − Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.  

− Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.  

− Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.  

 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana  

i zaczęło z kimś rozmawiać.  

− Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś.  

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. Zajączek  

z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że to 

„coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.  

- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

− Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

 

 I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.  

 

− To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc taką piosenkę: W Wielkanocny poranek Dzwoni dzwonkiem Baranek,  

A Kurczątko z Zającem Podskakują na łące. Wielkanocne Kotki, Robiąc miny słodkie, Już 

wyjrzały z pączka. 

Siedzą na gałązkach. Kiedy będzie Wielkanoc? -  Wierzbę pytają.  



 

Przykładowe pytania do tekstu:  

 

- Kogo najpierw obudziło słońce?  

- Kto był obudzony drugi? Kto trzeci?  

- Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 

-  Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?   

- Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych?  

- Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych? 

 

 

Link do nagranej bajki z pytaniami do wysłuchanego nagrania:  

 

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

  

            
2. Zabawa „Zaczarowane zwierzątka wielkanocne” 

 

Na dywanie rozłożone są trzy kartki w trzech kolorach bądź trzy różne przedmioty/zabawki. 

Każdy przedmiot/zabawka lub karta symbolizuje inne zwierzę: zajączka, baranka, kurczątko. 

Na hasła: baranek, kurczaczek lub zajączek dziecko dotyka daną kartkę bądź 

przedmiot/zabawkę.  

Zabawę można powtórzyć poprzez odwrócenie ról.  

 

           
 

3. Karta pracy, część 3, strona 61. 

 

Dziecko ogląda obrazki. Opisuje co się na nich znajduje, co przedstawiają.  Mówi co jest np. 

z prawej strony, co z lewej strony stołu, itd. Następnie znajduje dziewięć różnić i je zaznacza.   

 

 

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


4. Ćwiczenie grafomotoryczne – „Bazie kotki”  

 

Materiały:  

- karta, 

- ołówek, 

- klej, 

- wata, 

- papier kolorowy lub bibuła, 

- kredki.  

 

Dziecko dokańcza  rysować bazie po śladzie. Następnie bazie wykleja watą. Wazon ozdabia 

papierem kolorowym, bibułą lub koloruje.  

 

5. Zabawa dydaktyczna „Prawda czy fałsz?” 

 

Dziecko słucha zdań wypowiadanych przez Dorosłego. Jeśli uważa, że zdanie jest prawdziwe  

to wstaje. A jeśli uważa, że zdanie jest nieprawdziwe (fałszywe) to tupie nogami w podłogę. 

Wyjaśnia również, dlaczego uważa, że zdanie jest fałszywe. 

Następnie można odwrócić role: dziecko mówi zdania a Dorosły odpowiada.  

 

Przykładowe zdania: 

 

- Pisanki to ozdobione jajka. 

- Do wielkanocnego koszyka oprócz pisanek kładziemy również warzywa. 

- Baranek wielkanocny może być z ciasta. 

- Cukrowe zajączki robimy z pietruszki. 

- W czasie Wielkanocy dzielimy się jajkiem. 

- Święta Wielkanoce są w zimie. 

- Bazie rosną na wierzbie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik do zadania piątkowego „Bazie kotki” 

 

 
 

 



PROPOZYCJE ĆWICZEŃ W RAMACH UDZIELANIA  

POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 
 

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne 
 

1. Bajka logopedyczna autorstwa Ireny Daniel – neurologopedy,  

pedagoga specjalnego 

 

Dziecko wspólnie z Rodzicem opowiada treść bajki, wykonując opisane w niej polecenia. 

 

Na wiejskim podwórku mieszkała mała świnka – Chrumoczka (naśladujemy odgłos 

świnki). Była ona bardzo ciekawa wszystkiego, co się wokół niej dzieje (otwieramy 

szeroko buzię i językiem oblizujemy wargę górną i dolną, robiąc koło), dlatego też 

postanowiła sprawdzić, co robią inne zwierzątka i wybrała się na spacer. 

 

Na łące spotkała krowę, która jadła smaczną trawę (naśladujemy ryk krowy i ruszamy 

ustami, tak jakbyśmy coś przeżuwali). Niedaleko krowy, na polanie, hasał koń Siwek 

razem ze swoim małym źrebaczkiem (kląskamy, jak konie). Świnka przywitała się ze 

zwierzątkami i poszła dalej, kiedy doszła do lasu, usłyszała wołanie sowy (naśladujemy 

sowę u-hu-u-hu). Zdziwiła się, bo przecież sowy w dzień śpią, jednak ta powiedziała jej, 

że obudził ją dźwięk wozu strażackiego, który jechał w stronę podwórka świnki (na 

przemian rozciągamy wargi i-o-i-o, można głośno –potem coraz ciszej). 

 

Chrumoczka bardzo się wystraszyła i pobiegła do swojego domu (dyszymy jak w trakcie 

męczącego biegu, wysuwamy język, otwieramy usta). Kiedy świnka dobiegła na miejsce 

okazało się, że strażacy gasili pożar kurnika, biedne kurki rozbiegły się po całym 

podwórku, głośno gdacząc (naśladujemy kurki ko-ko), a gospodarz pędził za nimi, 

usiłując je wszystkie policzyć (otwieramy buzię i liczymy języczkiem wszystkie zęby u 

góry i na dole). Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, wszystkie kury się znalazły.  

 

Gospodarz podziękował strażakom za pomoc, a jego córka przesłała na pożegnanie 

buziaki (cmokamy, ściągając mocno wargi). Chrumoczka była taka zmęczona, że położyła 

się w swojej ulubionej kałuży i zasnęła, głośno chrapiąc (otwieramy usta i chrapiemy).  

 

2. Puszczanie baniek mydlanych 

Dmuchamy na zmianę: długo – krótko – jak najdłużej, 

słabo – mocno – jak najmocniej. 

 

 



Ćwiczenie usprawniające koncentrację uwagi i koordynację  

wzrokowo – ruchową. 

1. Przygotuj: karton np. po butach, 2 worki na śmieci –nadmuchane, piłeczki w 2 pojemnikach 

(lub plastikowe klocki).Zaproś rodzeństwo lub rodzica do zabawy. Połóż piłkę na worku i 

naciśnij go energicznie (tak, aby piłka wpadła do kartonu). Można podzielić wrzucane 

przedmioty np. wg koloru i zrobić zawody, kto więcej wrzuci. Powodzenia! 

 

Zachęcamy także do układania puzzli oraz rozmaitych układanek                 

2.   Rozpoznawanie dźwięków 

Zabawa polega na odtwarzaniu dziecku różnych nagrań i proszeniu go o odgadnięcie co na 

nich słychać. Zestaw zagadek można bardzo szybko skomponować samodzielnie. Wystarczy 

odnaleźć ciekawe odgłosy na serwisie YouTube i zrobić z nich playlistę. Wpisując w 

wyszukiwarce portalu wybrane hasła, np.: szczekanie psa, pianino, skrzypce, bawiące się 

dzieci, koncert rockowy itd.       

 

Ćwiczenia usprawniające umiejętności manualne oraz grafomotoryczne 

 



 
 

 

 



„WIELKANOCNE JAJKO” – lepienie jajka z plasteliny/ciastoliny, zdobienie go według 

własnego pomysłu. 

 

 
 

 

SENSORYCZNA MASA „CHMURKOWA” 

POTRZEBNE MATERIAŁY: 

• pòł szklanki płynu do naczyń 

• 4 szklanki mąki ziemniaczanej, 

• niebieski barwnik spożywczy (lub farba), 

• pianka do golenia (całe opakowanie – 200 

ml), 

• miska/łyżka. 

ABY WYKONAĆ CHMURKOWĄ MASĘ: 

1. WYCIŚNIJ piankę do miski. 

2. WSYP niewielką ilość barwnika. 

3. WLEJ płyn do naczyń.  

4. DODAJ mąkę ziemniaczaną. 

5. WYMIESZAJ wszystkie składniki razem.  

 


