
17. 04. 2020 r.- piątek propozycje zabaw dla dzieci 

Wiosenna pogoda- sprawność manualna i grafomotoryczna, percepcja 
słuchowa 

Rodzic / opiekun czyta polecenie dziecku 

 

Na początek przywitamy się śpiewająco 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy - już czas! 

Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy! 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk   

możesz wykorzystać ten link i śpiewać razem z Rodzicem 

PROPOZYCJE ZABAW DLA PEREŁEK 

1. Dzisiaj potrzebne będą: nożyczki, papier, kredki, mazak i klej.  
 

 
 

2. Na kartce papieru rodzic rysuje małą chmurkę z kroplą deszczu. Dziecko 
koloruje narysowany element, a rodzic wycina. 
 

     
 

3. Rodzic przykleja chmurkę z kroplą do nożyczek. Na kartce rysuje kałużę, która 
powstała na skutek padającego deszczu i drogę kropelki do kałuży. Kiedy linie 
do wycinania są już narysowane, dziecko tnie nożyczkami po linii i w ten sposób 
prowadzi kropelkę z chmurki do kałuży.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


      
 

                         
4.Połącz kropki i pokoloruj. ( http://www.supercoloring.com/pl) rodzic sam może 
narysować dziecku obrazek lub skorzystać z wyżej wymienionej strony www. 

 

 
 

5.Posłuchaj i wskaż odpowiedni rysunek (propozycja ze strony MEN) 

http://scholaris.pl/resources/run/id/49343 

http://www.supercoloring.com/pl
http://scholaris.pl/resources/run/id/49343


 

PROPOZYCJE ZABAW DLA RYBEK I STERNIKÓW 

Rybki i Sternicy wy tak samo jak wasi młodsi koledzy będziecie ciąć nożyczkami, ale 
przygotowane dla was wzory są trudniejsze, ze względu na wasze umiejętności. Miłej 
zabawy zaczynamy. 

1. Potrzebne będą: nożyczki, papier, kredki, mazak i klej.  

 
2. Na kartce papieru narysuj małą chmurkę z kroplą deszczu. Pokoloruj narysowany 
element i wytnij, uważaj, żeby nie uciąć kropelki. Wyciętą chmurkę z kroplą rodzic 
przykleja na środku po zewnętrznej stronie nożyczek. 

   

3.Teraz będzie potrzebna pomoc rodzica. Na kartce papieru rodzic rysuje kałużę, 
składa kartkę na pół, tak aby po obu stronach kartki była część kałuży i na zgięciu 



kartki rysuje wzory jako drogę kropelki z chmurki do kałuży, (drogę można narysować 
mazakiem). 

     

          

4. Z wyciętych elementów ułóż kwiatka, przyklej na kolorowej kartce i dorysuj 
łodygę, ale bez liści. Zostaw pracę do dalszej zabawy. 

 
5.Posłuchaj i wskaż odpowiedni rysunek (propozycja ze strony MEN) 

http://scholaris.pl/resources/run/id/49343 

 

 Miłej zabawy  

                                                                              Wioletta Lipa 

 
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i 

zasobów nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

http://scholaris.pl/resources/run/id/49343

