
Zadanie 1.     

„Masujemy swoje ciało” – masażyk. 

 

Masujemy swoje ciało. 

J.Siuda-Lendzion 

 

Masujemy swoje paluszki 

Delikatnie niczym muszki. 

Masujemy dłonie całe, 

Choć są jeszcze bardzo małe. 

Masujemy swoje rączki, 

Strzepujemy z nich pajączki. 

Masujemy dług szyję, 

Którą mama dziś umyje. 

Masujemy swoje brzuchy, 

Niczym misie łakomczuchy. 

Masujemy swoje nogi, 

Od góry aż do podłogi. 

Masujemy swoje stopy, 

Które robią mocne kopy. 

Gdy ciało wymasujemy, 

Chwilę w ciszy odpoczniemy. 

 

 

 

 

 



Zadanie 2.    

 Spróbuj nauczyć się piosenki do zabawy ruchowej  pt.” Rolnik sam  

w dolinie”. Wykorzystamy ją po powrocie do przedszkola. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U 

 

 

Zadanie 3.     

 Drodzy rodzice, zadaniem dzieci będzie wykonanie bułeczek z Waszą 

pomocą. Jeśli nie macie takiej możliwości dajcie dziecku ciastolinę (lub inny 

materiał) i ulepcie razem bułeczki, chlebek, rogaliki itp. Ugniatanie, lepienie 

jest bardzo ważne w ćwiczeniu małej rączki. 

 

Przepis na bułki:  

- 240 ml mleka,  

- 2 łyżeczki cukru,  

- 40g drożdży,  

- 3,5 szklanki mąki,  

- 1 łyżeczka soli,  

- 2 jajka 

 

 

Drożdże rozpuścić w lekko ciepłym mleku, dodać pozostałe składniki  

i dobrze wyrobić. Uformować wałek i pokroić na bułki ok 10-12. Umieścić  

w małych odstępach na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Zostawić 

ok 30-40 minut do wyrośnięcia. Piec ok 20 minut w 195 C. Pozwólcie 

dzieciom dosypywać składniki i formować bułki. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U


Link do przepisu na domową ciastolinę: 

https://panimonia.pl/2016/08/27/15-minutowa-domowa-ciastolina/ 

 

 

Zadanie 4.     

 Zbuduj zagrodę z klocków i wykorzystaj zwierzęta, które posiadasz  

w domu. Spróbuj zrobić ją tak, żeby każde zwierzę miało swoje miejsce lub 

posegregować zwierzęta w rodziny. Sprawdź, w której rodzinie jest najwięcej 

zwierząt. Jeśli nie posiadasz zabawek – zwierzątek, to możesz je narysować, 

wyciąć z gazety itp.  

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5.        

 Pokoloruj według wzoru – kodowanie. Do wyboru dostępne są trzy 

wersję, proszę o dobranie odpowiedniej, zgodnie z możliwościami dziecka. 

 

Wersja A: file:///C:/Users/Sony/Downloads/kol-symbole-70a%20(1).pdf 

Wersja B: file:///C:/Users/Sony/Downloads/kol-symbole-70b.pdf 

Wersja C: file:///C:/Users/Sony/Downloads/kol-cyfry-70.pdf 

 

https://panimonia.pl/2016/08/27/15-minutowa-domowa-ciastolina/
file:///C:/Users/Sony/Downloads/kol-symbole-70a%20(1).pdf
file:///C:/Users/Sony/Downloads/kol-symbole-70b.pdf
file:///C:/Users/Sony/Downloads/kol-cyfry-70.pdf


Zadanie 6.    

Zabawa ruchowa do muzyki - orientacja w przestrzeni. 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M&fbclid=IwAR1L5KFtu8

xyMYfov_p1_gkkaQAn9nvcNfjGqFOOJTcLb2BZArKwAWe1klI 

 

Zadanie 7.       

Praca plastyczna – wykonaj traktor według instrukcji słownej. 

 

Potrzebujesz: 

- rolkę po papierze toaletowym, 

- pudełko po zapałkach, 

- kolorowy papier, 

- kawałek folii aluminiowej, 

- białą techniczną kartkę, 

- klej, 

-nożyczki 

- kredki. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M&fbclid=IwAR1L5KFtu8xyMYfov_p1_gkkaQAn9nvcNfjGqFOOJTcLb2BZArKwAWe1klI
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M&fbclid=IwAR1L5KFtu8xyMYfov_p1_gkkaQAn9nvcNfjGqFOOJTcLb2BZArKwAWe1klI


Rolkę od papieru oklej czerwoną kartką (można również użyć wycinanki albo 

pomalować farbą). Następnie oklej pudełko po zapałkach i przyklej do rolki 

tak, aby powstała kabina traktora. Z folii aluminiowej wytnij okienko 

 i uformuj komin. Przyklej powstałe części w odpowiednie miejsca. Następnie 

wytnij z białego bloku technicznego koła i felgi (koła pokoloruj na czarno), 

odpowiednio je mocując. Rodzice pomogą Wam narysować koła, a Wy 

spróbujcie je wyciąć. Możesz dobrać materiały w zależności od tego, co 

posiadasz w domu.  

 

Zadanie 8.     

 Wyhoduj fasolkę. Ponieważ nie zdążyliśmy  

z dziećmi wyhodować fasolki w przedszkolu,  

jeśli mają Państwo ochotę mogą to zrobić  

z dziećmi w domu. 

 

Potrzebujecie: 

- mały słoik, 

- gazę, 

- gumkę recepturkę, 

- fasolę (proponujemy fasolę „Jaś”), 

- talerzyk. 

 

 Gazę składamy 2-krotnie naciągając na słoik, przymocowując ją do niego 

gumką recepturką. Palcem wciskamy gazę do środka słoika, tak, aby powstał 

dołek, w którym należy umieścić fasolkę. Nadmiar gazy odciąć. Do słoika 

wlać wodę tak, aby nasiona były stale wilgotne. Ustawić słoik na talerzyku. 

Gaza nasiąka wodą i za jej pośrednictwem woda spłynie nam na talerzyk.  

Z tego względu należy kilka razy dziennie uzupełniać wodę w słoiku, aby 

zapewnić nasionom ciągły dostęp do wilgoci. Gdy pojawią się korzenie nie 

będzie konieczne tak częste uzupełnianie wody.  



Jeśli macie ochotę dalej hodować fasolkę, najlepiej ją posadzić do ziemi, 

ponieważ hodowla wodna nie zapewni jej warunków do pełnego rozwoju.  

  

 

 Możecie zabawić się też w małego przyrodnika. Stwórzcie z pomocą 

rodziców dzienniczek, w którym zanotujecie poszczególne etapy wzrostu 

fasoli. (za pomocą rysunków bądź zdjęć). 

 Życzymy wam miłej zabawy i odkrywania kolejnych ciekawostek świata. 

Nie możemy się doczekać kiedy znowu się spotkamy . Pozdrawiamy  

i życzymy dużo zdrowia. 

 

Rodziców zachęcamy do robienia zdjęć Waszych zadań i wysyłania ich na  

e-mail grupowy. 

Nauczycielki grupy „Misiaki”  

 

 


