
 

Zabawy na ten tydzień. 

Zapraszam do wspólnej zabawy. Dzisiaj przywołamy myślami lato. Proponuję tęczę i lody. 

Zabawa 1- Zabawa ruchowa z kostką 

Potrzebne będą: 

Kostka do gry dowolnej wielkości. Wygodne ubranie np.dres. 

Jak się bawić? 

Wydrukuj kartę z ćwiczeniami lub ją stwórz. Każda ilość oczek odpowiada danemu ćwiczeniu-figurze. 

Grający rzucają po kolei kostką i wykonują ćwiczenie. 

Materiały do pobrania: 

https://drive.google.com/file/d/1GvTxIM4IIqxCQBybiicmtTMI_QfF98ci/view?usp=sharing 

Zabawa 2- Magiczna tęcza na ręczniku papierowym. 

Potrzebne będą: 

Pisaki- kilka kolorów, ręcznik papierowy, płaski pojemnik z wodą np. naczynie do pieczenia. 

Jak się bawić? 

Ręcznik papierowy złożyć na pół. Na wierzchniej warstwie narysować pisakiem kontury tęczy, 

chmurek lub innych kształtów. Otworzyć i na spodniej warstwie wypełnić kolorowymi pisakami 

odbite kontury. Złożyć ręcznik. Na wypełnioną wodą formę położyć delikatnie pokolorowany 

skrawek. Pojawią się „magicznie” kolory na rysunku.  

Film pokazujący zabawę:  

https://www.messylittlemonster.com/2020/04/magic-paper-towel-art-science.html 

Zabawa 3- Lody, lody kolorowe 

Potrzebne będą: 

Kartka, kredki, pisaki, ołówek, nożyczki. 

Jak się bawić? 

Wydrukuj czarno-białą ilustrację z lodami. Spróbuj narysować podobne. Pokoloruj. 

Materiały do pobrania: 

https://drive.google.com/file/d/1f8mGKhO_mOlyooitTyuJ1JwxZewUKwSz/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1n5eRbAnCxYZzWrG-IeAHraagwAbBiRX6/view?usp=sharing 

(Dla starszych dzieci.) Podpisz kolejnymi liczbami lub literami alfabetu. 

Wydrukuj kolorową ilustrację z lodami. Na zmianę gracze podają sobie cechy, które trzeba wskazać. 

Np. wskaż: wszystkie lody z kolorem różowym, wszystkie lody czekoladowe, wszystkie lody bez 

posypki, wszystkie lody z polewą. 
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Materiały do pobrania: 

https://drive.google.com/file/d/1oLvcUsgu6l0I40wzrgQoY6Jg4Fgsa65j/view?usp=sharing 

Odpowiedz na pytania: 

Jakie smaki lodów lubisz najbardziej? Jakie lody lubi mama, a jakie tata? Czy lubisz dodatki np. 

posypkę i polewę? Opisz najpyszniejsze lody, jakie jadłeś/aś lub jakie chcesz zjeść. Staraj się budować 

coraz dłuższe zdania. 

Zabawa 4- Lodowa gimnastyka buzi i języka 

1.Oblizuj wargi wokoło, jakbyś pobrudził się lodami. 

https://drive.google.com/file/d/1L-e5KJYICQ4evObRQa9ocHmsmvE3HduH/view?usp=sharing 

2. Udawaj, że trzymasz dwa lody po jednym w każdej ręce. Dotykaj czubkiem języka raz do prawego 

raz do lewego kącika ust. 

https://drive.google.com/file/d/1Fayu6N8p7JFReYv3H-9WphACGOeteLj6/view?usp=sharing 

3.Wysuń język i unoś w górę jak przy lizaniu lodów. Raz w kierunku brody raz w kierunku nosa. Góra- 

dół. 

https://drive.google.com/file/d/1GDgXb1ukkC0Q0Ur5KsjONZJIkL98cr3d/view?usp=sharing 

4.Wyobraź sobie ogromną porcję lodowych gałek. Wysuń język i unieś go jak najwyżej do nosa. 

Przytrzymaj. Oblizuj w powietrzu. 

https://drive.google.com/file/d/1RbrWJV4_UEydAJ_gzlDhaVmgH5uAst1T/view?usp=sharing 

Plakaty 

Wspierajmy się nawzajem. Chwalmy dzieci za podejmowane próby. Ćwiczmy razem. 

Plakaty-hasła ze strony: www.zamiastkserowki.edu.pl 

Materiały do pobrania: 

https://drive.google.com/file/d/1EYD3px1KQo9xElxyM7qzy4BhqSts4Z-z/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ugDGSEhRkTPVKVzn7PipcmR3g5WMbo68/view?usp=sharing 
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