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14.04.2020 

Temat” Kwiaty”. 

 „ Płatki na wietrze”- Przygotuj czysta kartkę papieru kredki lub pisaki oraz 

nożyczki. Na kartce narysuj dużego kwiatka i pokoloruj go. Następnie wytnij go tak, 

aby każdy płatek był osobno. Ułóż kwiatka z elementów na stole i mocno dmuchnij.  

 „Tulipanki”- praca plastyczna. Przygotuj czystą kartkę papieru, podstawki na farby, 

kubek z wodą, kolorowe farby oraz zielony pisak lub kredkę i widelec. Na kartce 

narysuj 4 łodyżki tulipana z listkami. Następnie zanurz w farbie widelec i przyłóż go do 

kartki tak, by jego odcisk stworzył piękną główkę tulipana. Możesz to tego użyć 

różnych kolorów. 

 

 „Drzewa na wietrze”- zabawa ruchowa. Zaproś do zabawy domownika. Poproś go o 

włączenie spokojnej muzyki. Chodź spokojnie po pokoju, a domownik będzie 

recytował tekst: 

 Chmurki płyną szybko po niebie, 

 Drzewka się kołyszą i czekają na Ciebie 

 Raz, dwa, Trzy 

 Jak kołyszesz się Ty? ( w tym momencie pokaż jak kołyszą się drzewa na wietrze). 

Zabawę powtórzcie kilka razy. 

 

 



15.04.2020 

Temat : „W świecie zwierzą” 

 Ćwiczenie ortofoniczne- zaproś do zabawy domownika. Pomyśl, jakie jest twoje 

ulubione zwierzę. Następnie naśladuj dźwięki, jakie ono wydaje. Zadaniem domownika 

jest odgadniecie, jakie to zwierzę. Teraz zamieńcie rolami. Twój domownik będzie 

naśladował dźwięki wydawane przez inne zwierzę, a ty będziesz zgadywał. Każdy 

uczestnik zabawy przedstawia po 3 dźwięki. 

 „Kotek” – praca plastyczna. Przygotuj rolkę po papierze toaletowym, nożyczki, klej, 

pisaki, kartkę papieru. Na czystej kartce papieru narysuj uszka kolta i pokoloruj je. 

Kolejno wytnij uszy. Na rolce po papierze narysuj oczy i nosek i wąsy kotka. 

 

 „Jakie to zwierzę?”- zabawa ruchowa. Zaproś do zabawy domownika. Poproś go o 

napisanie na karteczkach kilku zwierząt. Umieść karteczki w wiaderku lub miseczce. 

Zamieszaj karteczki i wylosuj. Twoim zadaniem jest przedstawienie tego zwierzęcia. 

Możesz pokazać jak ono się porusza i jakie wydaje dźwięki. 

 Ćwiczenia ruchowe- stan na podłodze obunóż. Wykonaj 5 przysiadów, a następnie 5 

podskoków w miejscu. Teraz wykona 5 podskoków „żabek”. Połóż się i unieś nogi i 

wegnij je w kolanach. Wykonaj 10 ruchów imitujących jazdę na rowerze. 

 

16.04.2020 

Temat: „Wyspa skarbów”. 

 „Talary”- Praca plastyczna. Przygotuj nakrętki po napojach, kartkę papieru, 

nożyczki, ołówek, kredki lub pisaki. Umieść nakrętki na kartce. Obrysuj ołówkiem ich 

kształt. Następnie pokoloruj swoje talary. Możesz zewnątrz narysować jakieś 

wizerunki. Wytnij nożyczkami narysowane monety. 



 „Mapa skarbów”. Zaproś do zabawy swojego domownika. Przygotuj 2 kartki 

papieru, pisaki lub kredki, skarb, który chcesz ukryć. Poproś domownika o wyjście z 

pomieszczenia i ukryj gdzieś swój skarb. Następnie narysuj mapę, dzięki której twój 

domownik odnajdzie ukryty skarb. Zawołaj poszukiwacza skarbu i wręcz mu mapę. 

Możesz dawać mu wskazówki „na prawo”, „na lewo”, „prosto”, „ciepło”, „zimno”. Gdy 

twój domownik odnajdzie skarb możecie zamienić się rolami i teraz to ty będziesz 

szukał skarbu. 

 „Płynę do Ciebie”. Zaproś do zabawy domownika. Poproś go o włączenie wesołej 

muzyki. Przygotuj koc. Ułóż go na podłodze i wejdź do środka. Złap rękoma końce 

koca i kołysz się raz na prawo, raz na lewo, tak jak kołysze się łódź na wodzie. 

Następnie wyjdź z koca i połóż się na brzuchu. Wykonuj ruchy imitujące pływanie w 

wodzie.  

 

17.04.2020 

Temat:„Po nitce do kłębka”. 

 „Kłębuszek”- Ćwiczenie manipulacyjne, zabawa ruchowa. Zaproś do zabawy 

domownika. Przygotujcie 2 motki włóczki. Zaznacz start i mętę w pokoju. Każdy z was 

rozwija swój motek, rozpoczynając od mety do startu. Stańcie na linii startu. Jedno z 

was wydaje komendę „Start”. Teraz zwijajcie swoje motki w kłębek. Wygrywa ten, kto 

zwinie szybciej włóczkę. 

 „Korale”- Ćwiczenie manipulacyjne. Przygotuj notkę i koraliki. Możesz je zastąpić 

je makaronem z dziurką. Nawlekaj korale na notkę do momentu, aż uznasz, że twoje 

korale są gotowe. 

 



 „ Piszę”- Poproś domownika o pomoc. Przygotuj kartkę w linię i przyrządy do 

pisania. Zapisz wyrazy jeden pod drugim : nici, igła, motek, kotek, Wiktor. Jeśli 

zapisanie tych wyrazów sprawia ci kłopot, poproś domownika o zapisanie ich na kartce. 

Każdy z wyrazów zapisz po 3 razy. 

 „Liczę”- Przygotuj 10 klocków. Podziel klocki na dwa równe zbiory. Następnie 

zabierz z jednego zbioru 3 klocki i dołóż je do drugiego. Policz i powiedź na głos po ile 

klocków teraz znajduje się w każdym ze zbiorów. Teraz zabierz 4 klocki z większego 

zbioru i dodaj je do mniejszego zbioru. Policz ile jest klocków w każdym ze zbiór.   


