
23. 04. 2020 r.- czwartek propozycje zabaw dla dzieci 

Dbamy o środowisko- motoryka mała i duża 

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.Obejrzyj i posłuchaj piosenki (ZoZi. TV) 

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

Dzisiaj porozmawiamy o ekologii i dbaniu o nasze środowisko. Czy wiecie, że z 
niektórych śmieci można wykonać fajne i pomysłowe rzeczy. Nie trzeba od razu 
wszystkiego wyrzucać do kosza, a jeśli już wyrzucasz śmieci do kosza pamiętaj o ich 
segregacji. Teraz właśnie wykorzystamy śmieci w postaci rolek po papierze 
toaletowym. 

2. Przygotuj: rolkę po papierze toaletowym, farby, nożyczki, klej, czarny, biały i 
pomarańczowy kawałek papieru.  

 

3.Zegnij rolkę na dole i na górze, pomaluj na ulubiony kolor i zostaw do wyschnięcia. 

                             

 

4. Kiedy rolka schnie wytnij razem z rodzicem skrzydła, oczy i nos sowy. 

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


 

5.Tułów sowy już suchy więc przyklej wszystkie elementy. Sowa gotowa 

 

6. Czas na relaks, poćwicz z rodzicami. (kidstv przeboje dla dzieci) 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

PROPOZYCJE ZABAW DLA RYBEK I STERNIKÓW 

1.Obejrzyj.(miastoopole) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8GgCzsbAQG4 

Czy pamiętasz o segregowaniu śmieci? To bardzo ważne dla wszystkich ludzi i 
zwierząt żyjących na ziemi. Wiesz już co to jest ekologia, dlatego pewnie wiesz, ze 
zanim wyrzucisz coś do kosza można jeszcze z tego zrobić bardzo przydatna rzecz. 
Dzisiaj pokażę Ci jak z plastikowej butelki można zrobić świnkę skarbonkę. Gotowy, a 
więc zapraszam do zabawy. 

2. Przygotuj: plastikową butelkę po wodzie, klej, nożyczki, 2 kartki różowego papieru, 
czarny mazak. 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=8GgCzsbAQG4


 

3. Wytnij 4 paski jednakowej szerokości i natnij u góry, przygotuj uszy i nos dla świnki. 
Paski papieru sklej tak jak na zdjęciu, narysuj nos czarnym mazakiem. 

                

4. Odkręć butelkę, zegnij tak abyś mógł naciąć nożyczami i wytnij mały otwór na 
monetę. Rodzic może pomóc dziecku w tym zadaniu. 

 

 

5. Posmaruj całą kartkę klejem i obklej nią butelkę. Zrób otwór w papierze. 



 

6. Przwyklej nogi, uszy, ryjek i narysuj czarne oczy. 

 

7. Skarbonka gotowa, możesz zacząć oszczędzać.  

 

8. Czas na relaks poćwicz z rodzicami przy piosence.(lulitulisie) 

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

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 

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

