
WTOREK 21.04.20r. 

 

1. Zbliża się Dzień Ziemi, który na całym świecie obchodzi się 22 kwietnia. 

Mam więc dla Was propozycję wysłuchania piosenki „Ziemia to wyspa 

zielona”, którą znajdziecie pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=- 

ZQTnkXpcCA . 

Teraz, po wysłuchaniu piosenki, proponuję Wam kolorowankę, 

przedstawiającą konieczność ochrony naszej planety. Do dzieła! 

 

 

                                                 Żródło: pinterest.com 

 

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


2. Polecam Wam zabawę, w którą kiedyś pewnie grali Wasi Rodzice -  

„Grę w kapsle”. Dziś, na nasz użytek trochę ją zmodyfikujemy. 

Na pustej podłodze wyklejcie taśmą  długą trasę o szerokości około 

pięciu centymetrów. Im bardziej „pokręcona” trasa, tym ciekawiej. Na jej 

początku zaznaczcie start, a na końcu metę. Na starcie każdy zawodnik 

ustawia swoją plastikową zakrętkę (najlepiej jak mają różne kolory). 

Wyścig zaczyna najmłodszy zawodnik, który pstryka palcami w swoją 

zakrętkę tak, aby jak najdalej przesunęła się w kierunku mety i 

jednocześnie nie wypadła z toru. Po nim startują kolejne osoby. Jeżeli w 

czasie wyścigu „pojazd” wypadnie z toru, musi zacząć wyścig od 

początku. Oczywiście wygrywa zawodnik, który pierwszy przekroczy linię 

mety. Życzę dużo emocji w czasie rozgrywki! 

 

 

3. Jeśli poczuliście się nieco zmęczeni, połóżcie się wygodnie i posłuchajcie 

baśni „Latający kufer” ze strony www.bajkowo.pl. Spróbujcie sobie 

wyobrazić przygody głównego bohatera. Po zakończeniu słuchowiska 

puśćcie wodze fantazji i wymyślcie własne przygody z użyciem latającego 

kufra. Jeśli chcecie, możecie je namalować. Miłej zabawy! 

 

 

„Przygody Ważki Grażki” 

  

Twórcze bazgroły. Rysuje Dziecko i Rysuje Dorosły ! 

  

Perypetie Ważki Grażki, 

 Jej sukcesy i porażki są w tej książce opisane. 

www.bajkowo.pl


 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 

  

BOCIAN 

Kiedyś Grażka niewyspana 

Szła po łące i bociana 

Zobaczyła z przerażeniem. 

Dla bociana pożywieniem 

Są owady, więc i Ważka! 

Połknąć Ważkę - zwykła Fraszka! 

Co bociana powstrzymało, 

Że się Grażce zwiać udało ? 

  

Na ratunek Ważce! Jak powstrzymać bociana? 



 

                  „Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki” D.Dziedziewicz,  

                                  A. Gajda, E. Karwowska, wyd.Harmonia, Gdańsk 2011 

  

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 nadzieje, że już jesteśmy trochę bliżej siebie �� 

 

1. „Przyklejeni”- rozwijanie relacji „razem”. 

Dorosły siedzi na podłodze w lekkim rozkroku, odwrócony plecami do dziecka. 

Dziecko siedzi tak jak dorosły, opierając się o niego plecami. Dziecko porusza 

się w 

siadzie w dowolnym kierunku, a dorosły- „przyklejony” plecami do pleców 

dziecka  



podąża za nim. Potem następuje zamiana ról. Dla urozmaicenia zabawy 

pomiędzy 

plecy ćwiczących można włożyć małą poduszkę lub pluszową zabawkę. 

 

„Skłony”- rozwijanie relacji „z”. 

Dorosły siedzi na podłodze z wyprostowanymi nogami, odwrócony plecami do 

dziecka. Dziecko siedzi tak jak dorosły, opierając się o niego plecami. Gdy 

dorosły 

wykonuje skłon do przodu, to dziecko kładzie się na jego plecy. Gdy dziecko 

robi 

skłon, to dorosły kładzie się na jego plecy. Powtarzamy ćwiczenie minimum 4 

razy. 

 

2. „Odklejenie”- rozwijanie relacji „przeciwko”. 

Dorosły klęczy obok leżącego na podłodze dziecka. Dziecko leży na plecach na 

podłodze, całym ciałem przywiera („przykleja się”) do podłoża. Dorosły próbuje 

podnieść („odkleić”) kolejne części ciała dziecka. Potem następuje zamian ról. 

To 

samo ćwiczenie można wykonywać z dzieckiem, które leży na brzuchu. Należy 

zachować szczególną ostrożność przy unoszeniu głowy partnera. 

  

„Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki 

Sherborne”, 

  

M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, wyd. Harmonia, Gdańsk 2012 

  

 

 

 

 



Origami „Skacząca żaba.” 

  

Trochę poćwiczmy nasze palce oraz umiejętność korzystania z instrukcji. 

Załączam link do wykonania skaczącej żabki metodą orgiami. Pamiętajcie o 

precyzji zginania papieru oraz mocnym docisku. Rozpoczynamy zginanie 

papieru od kartki w kształcie kwadratu. 

lub rodzica ? Gotowi do startu ….. start ! Koniecznie zorganizujcie wyścigi 

żabek. Ciekawe, która żabka będzie szybsza ? Wasza ? Czy może siostry, brata 

Powodzenia w wyścigu. 

https://www.youtube.com/watch?v=2dxXuIhKt3c 

Tytuł filmu : „Hüpfenden Origami Frosch falten �� Springenden Frosch 

basteln mit Papier - Tiere 

basteln mit Kindern” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dxXuIhKt3c

