
 

 

 

PIĄTEK 17.04.20 

 

Dziś, propozycje od Pani Asi, trochę ruchu i kolejne przygody Ważki 

Grażki  

 

„Przygody Ważki Grażki” 

Twórcze bazgroły.  Rysuje Dziecko i Rysuje Dorosły ! 

 

 

Perypetie Ważki Grażki, 

Jej sukcesy i porażki są w tej książce opisane. 

Ale nienarysowane 

Są do końca ilustracje, 

Które różne sytuacje 

Przedstawiają. 

Są w wierszykach  

ich opisy. Z nich wynika,  

że coś trzeba dorysować. 

Co i jak - to Wasza głowa! 

 

 

OTO  NOWA  JEJ  PRZYGODA 

U  FRYZJERA 

Siedzi owca, lew z tygrysem, 



wszyscy mają głowy łyse. 

Grażka zrobi im fryzury. 

Oryginalne, takie, w których 

będzie bardzo im do twarzy. 

Każdy z nich o takiej marzy.  

 

 

Jakie fryzury wymyśliła Ważka Grażka dla swoich przyjaciół? 

 

 

 

 



 

Ruch Rozwijający W. Sherborne. 

Oto kolejne 3 pomysły zabaw do wykorzystania w domu przez całą 

rodzinkę 2 -osobową, 3-osobową lub 4-osobową i więcej ).  Pracujemy nad 

naszymi relacjami ! 

Mam nadzieję, że już jesteśmy trochę bliżej siebie ) 

 

1.„Podróż na kocu”- rozwijanie relacji „razem”. 

Dorosły ciągnie dziecko siedzące na kocu. Następnie dziecko, a najlepiej 

dwójka dzieci ciągnie dorosłego siedzącego na kocu. Oczywiście dziecko z 

jednym rodzicem może ciągnąc na kocu drugiego siedzącego rodzica. 

Kombinacje ciągnięcia można modyfikować w zależności od składu rodziny.  

 

2.„W potrzasku”- rozwijanie relacji „przeciwko”. 

Dziecko siedzi na podłodze z ugiętymi kolanami. Podpiera się rękoma 

wyciągniętymi do tyłu. Dorosły próbuje rozłączyć kolana trzymane przez 

dziecko. Następnie dorosły siedzi z ugiętymi kolanami i rękoma podpartymi z 

tyłu, a dziecko próbuje mu rozłączyć kolana. Dorosły stawia opór, po czasie 

może trochę zmniejszyć siłę nacisku by dziecko poczuło sukces.  

 

3.„Kłoda II”- rozwijanie relacji „przeciwko”. 

Dorosły siedzi na podłodze z wyprostowanymi nogami. Pod kolanami leży 

dziecko i próbuje się wydostać. 

 



 

 

Teatr cieni 
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Zachęcam Was do zabawy cieniem. Każdy chyba potrafi ułożyć dłonie w taki 

sposób, by rzucić cień ślimaka na ścianie (w pokoju musi być słabe światło, 

efekt jest bardziej dramatyczny, teatralny). Zabawa stara jak świat. Można w ten 

sposób zbudować całą historię.  

Wystarczy wybrać bohatera i czarny charakter - np. ślimaka i jeża. Potem 

opowiedzieć krótką historyjkę, przygodę ślimaka, jak to uciekał z zawrotną 

prędkością przed jeżem, który nieustannie stawał i zwijał się w kulkę, ponieważ 

wydawało mu się, że idzie za nim człowiek. Wyścig zakończył się na ścieżce 

przez, którą przebiegały dzieci. Osaczyły jeża krzycząc – O! jaki piękny jeż. 

Ten zwinął się w kulkę, na dłuższy czas, a ślimak dał nogę.  

Zakończenie powinno być przewrotne.  

 

 



Można też wykorzystać dobrze znaną fabułę ulubionej bajki i tylko zmienić 

bohaterów. 

 

www.pintetest.com 

Tutaj trochę podpowiedzi jak sprytnie ułożyć ręce, by zrobić cienie różnych 

zwierząt, postaci.  

 

Pamiętajcie, że w pokoju musi być półmrok, a lampę musicie mieć za plecami. 

Koniecznie zaproście rodzinę na to przedstawienie. 

Na koniec trochę rozciągania przy muzyce. Wymachy nogami, rękoma. 

Pełzanie po dywanie, a potem podskoki i piruety. Zamknij oczy i powoli połóż 

się na dywanie, 5 minut dla relaksu. 

Pozdrawiam, 

p. Ewa 

 

https://youtu.be/yVSPRNOyxko


 

 Pani Basia ma dla Was następującą propozycje na spędzenie wolnego 

czasu: 

 

Zimno, ciepło, gorąco 

 

Chyba znana wszystkim, a może nieco zapomniana zabawa, w której jedna 

osoba chowa jakiś nieduży przedmiot (może to być maskotka, autko, piłeczka), 

pozostałe osoby (siostra/brat, rodzice) muszą go odnaleźć. Ten kto schował 

"skarb" daje wskazówki, stopniując słowa - zimno, ciepło, informując 

poszukiwaczy, czy są blisko (ciepło, cieplej, gorąco), czy daleko (zimno, mróz). 

Ten kto odnajdzie skarb chowa go i zabawa zaczyna się odnowa. 

 

Tanecznym krokiem  

 

Z podkładem muzycznym lub bez możecie wspólnie poruszać się do ulubionych 

piosenek i melodii. W wersji dla odważniejszych rodziców (mniej wrażliwych 

słuchowo) możecie włączyć sekcję instrumentalną z wykorzystaniem sprzętów 

kuchennych (garnki mają świetną akustykę). Dzieci będą zachwycone, sąsiedzi 

nieco mniej. Zorganizujcie konkurs taneczny albo konkurs piosenki. Nagrodą 

może być korona, medal, dyplom (oczywiście zrobiony własnoręcznie) albo 

pyszne małe co nieco. Poniżej przesyłam linki z przykładowymi tańcami: 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ERbdjlvg6dg 

https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=ERbdjlvg6dg
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw

