
Wtorek 5.05.2020r. 

 

Witajcie Kochani! Przesyłam Wam nowe propozycje zabaw, mam nadzieję, że 

umilą Was trochę czas ;)  

 

Balonowy tenis 

 

Gra w domu piłka może być bezpieczna dla Waszych okien i kubków ;) 

dlatego przychodzę do Was z propozycją gry o nazwie balonowy tenis. 

Potrzebujesz balona, papierowych talerzyków, drewniane łyżki kuchenne.  

Do drewnianych łyżek przyklej talerzyki papierowe, nadmuchaj balona i zaproś 

rodzica lub rodzeństwo do zabawy!  

Zabawa na pewno jest bezpieczniejsza niż gra twardą piłka, jednak zapytaj o 

pozwolenie rodziców.  

 

 

Rzut do celu 

 

Co potrzebujesz: 

-miske 

-gazete 

 

Na stoisku pokoju połóż miskę, ustaw się w odległości dwóch metrów. Z gazety 

przygotuj 10 papierowych kul. Spróbuj trafić do miski! Mi się udało parę kul wrzucić, 

jeszcze nie wszystkie, ale jak to się mówi "trening czyni mistrza" więc trenujcie, a jak 

się spotkamy to zrobimy zawody! ;)  

 

 

 

 

 



Przygotowałam dla Was zagadki. Wiem, że jak zwykle świetnie 

sobie poradzicie! 

 

1. Ma tytuł, autora 

Bywa podróżnicza,  

Często z biblioteki 

Ją się wypożycza. 

 

2. W każdej kuchni stoi, 

Metalowa skrzynka 

W której się nie psuje, 

Mleko oraz szynka. 

 

3. Kiedyś była kostką,  

Dzisiaj często w płynie 

I służy do mycia,  

Całej rodzinie. 

 

4. Gdy włożysz do niej 

Brudne ubranie, 

Po jakimś czasie 

Czyste się stanie.  

 

 

A Ty znasz jakieś ciekawe zagadki? ;)  

 

Poniżej odpowiedzi  

1. Książka 

2. Lodówka 

3. Mydło 

4. Pralka 

 

(źródło www.mac.pl) 

http://www.mac.pl/


Zapraszam Was do zapoznania się z ciekawym wierszem 

"Witaminy" R. Reagan 

 

 

 

Mam do Was parę pytań ;)  

1. Jakie witaminy są wymienione w wierszu?  

2. Jakie jeszcze witaminy znasz? Skąd o nich wiesz?  

3. Jakie znasz produkty, które mają najwięcej witamin?  

 

(Źródło www.mac.pl)  

 

 

 

http://www.mac.pl/


Chciałabym Wam polecić świetną piosenkę, którą ciągle nucę "pod 

nosem", bo tak mi "wpadła w ucho" ;) 

 

https://youtu.be/yxVMhKt-cvI 

 

Poniżej zostawiam tekst, gdybyście chcieli nauczyć się tej piosenki!  

 

REFREN 

W układzie słonecznym wirują planety, 

Wszystkie w innym tempie, okrążają 

słońce. 

Różnią się kolorem, masą i rozmiarem, 

Lata lecą one stale, kręcą się wytrwale. 

 

MERKURY 

Merkury? To ja! Jestem pierwszy i 

najmniejszy. 

Moją powierzchnie pokrywają ogromne 

kratery. 

Z własną pogodą nie umiem dojść do 

zgody, 

W dzień jest mi gorąco, 

W nocy bardzo marznę brrr. 

 

WENUS 

Mam na imię Wenus. 

Jestem druga w kolejności, 

U mnie nieustannie upał jest 

bezlitosny. 

Wiruję wolno, nigdzie się nie śpieszę 

I bardzo jasno świecę się na niebie 

 

 

ZIEMIA 

Tu ziemia, witam serdecznie, czuje się 

świetnie. 

Zamieszkują mnie roślinki, zwierzątka i 

ludzie. 

Jestem trzecią planetą od słońca. 

Moja atmosfera jest cudna, 

Mam dużo wody, więc śmiało wpadnij 

ochłodzić. 

 

 

MARS 

Hej tu Mars planeta numer cztery. 

Bardzo się czerwienie, jestem cały 

zardzewiały. 

Mam najwyższe góry i od groma pyłu 

A! 

Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu! 

 

JOWISZ 

Joł joł Jowisz, największy olbrzym 

gazowy, 

Piąty od słońca, na pewno nie 

przeoczysz. 

Choć moja masa jest potężna 

niezwykle, 

https://youtu.be/yxVMhKt-cvI


To z wszystkich planet kręcę się 

najszybciej. 

 

SATURN 

Siemanko tutaj Saturn, też składam się 

z gazów, 

Po moich pierścieniach poznasz mnie 

od razu. 

Wirują w nich kamienie, pył i sporo 

lodu, 

Jestem szósty od słońca, w głowie to 

zakoduj. 

 

URAN 

Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu 

Uran. 

Na mnie jest najniższa temperatura. 

Słynę z bladego, błękitnego koloru, 

Jestem siódmą planetą i wiruje na 

boku. 

 

NEPTUN 

Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę, 

Nazywam się Neptun i najdłużej 

okrążam słońce. 

Tworzę huragany co powalą wszystko, 

Więc nie zbliżaj się zbytnio bo cię 

zdmuchnę jak piórko. 



(Źródło www.youtube.pl) 

 

Słuchanie audiobooków ,to fantastyczna przygoda. Możecie przenieść się do 

świata baśni. Każda opowieść, to inna i wyjątkowa podróż. 

 

 Całość do wysłuchania tutaj -https://www.elfibajka.pl/audiobook/elf-pasibrzuszek.html 

Staś i Jadzia Pętelka zostają w domu 

W tej krótkiej książeczce znajdziecie oprócz opowiadania informację, jak dokładnie myć ręce. 

Ciekawe łamigłówki, pomysły na zabawy w domu oraz gra planszowa. 

https://www.zielonasowa.pl/files/filemanager/Stas-i-Jadzia-Petelka-zostaja-w-domu.pdf 

 

http://www.youtube.pl/
https://www.elfibajka.pl/audiobook/elf-pasibrzuszek.html
https://www.zielonasowa.pl/files/filemanager/Stas-i-Jadzia-Petelka-zostaja-w-domu.pdf

