
 

09 KWIETNIA – DZIEŃ JEDNOROŻCA 

 

To mityczne stworzenie, z mitologii i legend, 

przedstawiane zwykle jako biały lub czerwono-

czarny koń z pionowym rogiem umieszczonym 

pośrodku czoła. W V-IV w. p.n.e. pisał o nim po 

raz pierwszy       Ktezjasz. Greccy badacze 

historii naturalnej byli przekonani o jego 

istnieniu. Jako kraj występowania wskazywali 

rejony Indii. 

Na przestrzeni wieków jednorożcowi dodawano,       w zależności od epoki, łeb 

jelenia, stopy słonia, nogi jelenia i ogon lwa. Według    legend zwierzę 

cechowało się niezwykłą szybkością i zwinnością, trudno było je   złapać. 

Wierzono, że łzy i róg jednorożca mają moc oczyszczania wszystkiego i są 

lekarstwem na wszelkie choroby i problemy. Jednorożec symbolizuje łagodność, 

czystość, mądrość, inteligencję i siłę oraz wspaniałość. 

W chrześcijaństwie dodatkowo nawiązuje do Chrystusa i stanowi symbol cnót,    

zbawienia, krzyża, dziewictwa, postu i śmierci.  

Najpopularniejsza, współczesna wersja symbolu to najczęściej biały lub 

srebrzysty koń z rogiem, umieszczonym centralnie na środku łba. Róg często 

bywa spiralnie skręcony, a grzywa tęczowa lub złota. Kolory tęczy przybiera też 

czasami ogon    jednorożca. 

 

http://www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl/index.php?go=ciekawe-eksponaty-

narwal-jednozebny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednoro%C5%BCec  

 https://czterykaty.pl/inspiracje/7,153170,23403499,skad-sie-wziela-moda-na-

jednorozce-i-dlaczego-kochamy-gadzety.html 

 

 

http://www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl/index.php?go=ciekawe-eksponaty-narwal-jednozebny
http://www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl/index.php?go=ciekawe-eksponaty-narwal-jednozebny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednoro%C5%BCec
https://czterykaty.pl/inspiracje/7,153170,23403499,skad-sie-wziela-moda-na-jednorozce-i-dlaczego-kochamy-gadzety.html
https://czterykaty.pl/inspiracje/7,153170,23403499,skad-sie-wziela-moda-na-jednorozce-i-dlaczego-kochamy-gadzety.html


 

  

 

  

 

 

Symbol jednorożca, źródło: Pixabay 

 



JAK NARYSOWAĆ JEDNOROŻCA 

 

1. Zacznij  od narysowania głowy jednorożca.   

Ma ona podłużny kształt, na jej 

szczycie dorysuj ucho zwierzęcia. 

 

2.  Narysuj grzywę 

zwierzęcia, która ma postrzępiony 

kształt. Następnie dorysuj róg 

oraz buzię jednorożca. 

 

3. Dorysuj przednią nogę zwierzęcia. Ma 

ona wygięty kształt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Narysuj tułów jednorożca, pociągając 

linie w dół od głowy zwierzęcia. 

 

5. Narysuj tylną nogę 

jednorożca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. To już ostatni element rysunku naszego magicznego zwierzęcia – 

narysuj mu ogon, który ma falisty kształt. 



 

 

 

 

https://mamotoja.pl/jak-narysowac-jednorozca-bardzo-prosta-instrukcja-

foto,kolorowanki-artykul,28120,r1p1.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RD3kkPzIdiQ&t=123s 

Teraz kolorujemy jednorożca techniką dowolną – farby, kredki, pastele, 

naklejane cekiny lub piórka – tu musi zadziałać wyobraźnia!  

 

Dla tych, co nie wierzą w jednorożce, proponuję smoki… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u9vmWyN7crk  

https://www.youtube.com/watch?v=HkajKy9Od4I  

 

 

"ZRÓB TO SAM" GRA TYPU TABOO 

 

Gra opiera się na kartach, więc do jej stworzenia potrzebujecie jedynie kartki, długopis i dużo 

wyobraźni. 

Na czym polega? 

Są to swego rodzaju kalambury, przy czym “pokazujemy” dane hasło tylko za pomocą słów, 

za wyjątkiem tych, które znajdują się na wylosowanej karcie. 

Jak stworzyć grę? 

1. Aby połączyć zabawę z nauką, tworzymy hasła i gramy. 

2. Ilość zakazanych słów zależy od Was. Może to być 5, 4 lub 3 słowa. 

3. Żeby ułatwić zadanie, możemy przypisać karty do różnych kategorii, np. słowo z kategorii 

Dom, Przyroda, Uczucia, Kino, etc. 

4. Żeby nie przedłużać, wprowadźcie limit czasowy, np. minuta dla drużyny. 

 

Producent gry zaleca grę powyżej 4 osób, jednak możesz grać w to razem z rodzicem 1:1. ;) 

 

 

Powodzenia! 

 

 

 

https://mamotoja.pl/jak-narysowac-jednorozca-bardzo-prosta-instrukcja-foto,kolorowanki-artykul,28120,r1p1.html
https://mamotoja.pl/jak-narysowac-jednorozca-bardzo-prosta-instrukcja-foto,kolorowanki-artykul,28120,r1p1.html
https://www.youtube.com/watch?v=u9vmWyN7crk
https://www.youtube.com/watch?v=HkajKy9Od4I


BAWIMY SIĘ W PICASSA 

 Kto lubi matematykę polubi i kubizm. Ale czym właściwie jest kubizm? Jest to kierunek w 

sztuce, który powstał we Francji na początku XX wieku. Zapoczątkował go genialny artysta 

Pablo Picasso z Georgem Braque. Nazwa „kubizm” nawiązuje do łacińskiego słowa „cubus”, 

co oznacza sześcian. 

Ten styl w malarstwie polega na tworzeniu obrazów, rysunków złożonych z sześcianów, kul, 

walców, stożków i innych figur geometrycznych. Obrazy kubistyczne wyglądają tak, jakby 

ktoś pociął je na kawałki, a potem złożył na nowo. Czasem przypominają roztrzaskane na 

drobne kawałki lustro. 

 



 

Możecie tworzyć obrazy kubistyczne za pomocą figur geometrycznych.Ciekawe , nos 

z trójkąta a może kwadratu.Ciekawym pomysłem jest narysowanie własnej twarzy lub kogoś 

innego na kartce papieru.Następnie trzeba pociąć ją na kawałki ,a potem składanie pociętych 

elementów na kolorowym papierze .Celem jest złożenie kubistycznych puzzli w jedną 

całość,która utworzy ''NOWĄ TWARZ''. 



 

 

 

 

 

 

MIŁEJ ZABAWY !! 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIA STÓP 

Jednorożce, jak konie i inne zwierzęta z kopytytami, muszą dbać o swoje 

„stopy“, żeby szybko biegać po różnych drogach i dróżkach. My też opieramy 

całe ciało na stopach,bo,  niestety, nie mamy skrzydeł jak smoki… Dlatego dziś 

kilka ćwiczeń poprawiających moc naszych stóp! 

 

WSZYSTKIE ĆWICZENIA WYKONUJEMY NA BOSO! 

• „mama na obcasach“ 

Chodzimy na palcach w różnych kierunkach. Chodząc wyobrażamy sobie, 

że mamy “wysokie obcasy”. 

• „marsz niedźwiedzia“  

Idziemy wolno, stąpając ciężko jak niedźwiedź, na piętach. 

• „krasnoludki” 

Małe krasnoludki chodzą po pokoju w przysiadzie. 

• „spacer gąsienicy” 

Przesuwamy się wolniutko, bez odrywania stóp od ziemi, podkurczając 

i prostując palce stóp. 

• „malowanie stopami” 

Rysujemy kredką w ulubionym kolorze lub malujemy pędzelkiem 

włożonym między palce. Jedna stopa trzyma kredkę, a druga 

przytrzymuje kartkę. Po jakimś czasie zmieniamy nogi. Temat – dowolny. 

• „operator dźwigu” 

Siadamy na krzesełku. Palcami prawej i lewej nogi (na przemian) 

zbieramy do pudełeczka porozrzucane drobne przedmioty, np. klocki lub 

kredki. 

Siedząc na krzesełku podnosimy palcami prawej nogi skarpetkę 

i kładziemy ją na lewym kolanie, a potem na odwrót. 

• „pastowanie podłogi“ 

Siadamy na podłodze opierając ręce z tyłu. Palce stóp kładziemy 

na zwinięte w kulkę skarpety, a pięty wysoko unosimy nad ziemią. 

Prostujemy nogi jednocześnie do przodu, na boki, robiąc koło.  

• „wieszanie prania” 

Rozciągamy sznurek między dwoma krzesłami. Chwytamy palcami stóp 

drobne części garderoby: majteczki, koszulki itp. i zawieszamy je 

na sznurku. 



• „gazetowe kulki” 

Rwiemy palcami stóp gazetę na jak najmniejsze kawałki lub ugniatamy ją 

w kulki.  

• „karuzela” 

Siedzimy na podłodze trzymając w palcach stóp koszulkę lub inny drobny 

przedmiot. Trzymając nogi w górze, obracamy się wokół własnej osi, 

nie wypuszczając przedmiotu. Po chwili zmieniamy kierunek obrotu. 

• „masaż z piłeczką” 

 

 

 

 

 

Pomysły pochodzą ze stron: 

https://www.galeriamedyczna.sklep.pl  

https://www.szkolneinspiracje.pl  

A gdy zrobi się ciepło i jakimś cudem znajdziecie się na plaży, to wykorzystajcie 

te pomysły: https://www.szkolneinspiracje.pl/cwiczenia-stop-dla-dzieci-zabawy-

na-plazy/  

  

MIŁYCH ĆWICZEŃ! 

MOŻECIE JE ROBIĆ, SŁUCHAJĄC ULUBIONEJ MUZYKI! 

https://www.galeriamedyczna.sklep.pl/
https://www.szkolneinspiracje.pl/
https://www.szkolneinspiracje.pl/cwiczenia-stop-dla-dzieci-zabawy-na-plazy/
https://www.szkolneinspiracje.pl/cwiczenia-stop-dla-dzieci-zabawy-na-plazy/
https://www.galeriamedyczna.sklep.pl/images/cwiczenia/1-2.PNG
https://www.galeriamedyczna.sklep.pl/images/cwiczenia/Masa-wiczenia-3-4.png
https://www.galeriamedyczna.sklep.pl/images/cwiczenia/Masa-wiczenie-5.png


BARWIENIE KWIATÓW – EKSPERYMENT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nasz kolejny eksperyment przyrodniczy, tym razem przeprowadzony już w 

wiosennym klimacie. Postanowiliśmy zabarwić białe tulipany. Wiele osób zastanawia się jak 

zabarwić kwiaty i dlaczego barwione kwiaty kosztują w kwiaciarni trzy razy drożej niż 

normalne. Dziś w prostym eksperymencie sprawdzamy jak sprawić, aby kwiaty zmieniły 

kolor. Do naszego doświadczenia potrzebujemy kilka białych kwiatów, szklanki z wodą i 

barwniki. Najlepsze są intensywne barwniki spożywcze, ale podobne efekty uzyskamy z 

barwnikami do jajek lub  z wodą zabarwioną bibułą. Kwiaty nabierają intensywnej barwy po 

około dobie.  Efekty eksperymentu możecie zobaczyć na 

filmie https://www.youtube.com/watch?v=PsqWDwRXx5Y 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/jak-zabarwic-kwiaty/
https://www.youtube.com/watch?v=PsqWDwRXx5Y


DESZCZOWA CHMURA ZABAWA SENSORYCZNA 

 

 
 

 

 
Zabawa plastyczna w tworzenie deszczowej chmury z pewnością zainteresuje każde 

dziecko. Nie wymaga wielu przygotowań, a frajda i obserwacja spadających strug deszczu 

zachwyca na każdym etapie tworzenia.  Do zabawy potrzebujesz: Bibułę w kilku odcieniach 

niebieskiego, choć niekoniecznie jeden kolor też wystarczy. Spryskiwacz z wodą, dużą białą 

kartkę, watę oraz klej. 

           Na dużej kartce przyklejonej w pionie do okna przyklejamy w górnej części różne 

kawałki bibuły w odcieniach niebieskiego. Gdy powstanie chmura oklejamy ją watą. Teraz 

można zacząć wytwarzanie deszczu. Za pomocą spryskiwacza z wodą dziecko namacza 

chmurę obserwując już po chwili spływające smugi deszczu. Doskonale zobaczycie każdy 

etap naszej zabawy na filmie na końcu postu. Niebieska bibuła barwi wodę i sprawia, że z 

chmury spływają piękne strugi deszczu. Przebijające przez szybę światło dodatkowo 

wzmacnia efekty wizualne. 

           Taka zabawa to doskonałe ćwiczenie małej motoryki, przygotowujące rączki do nauki 

pisania. Tworzące się smugi deszczu oddziałują na dziecięcą wyobraźnię i pobudzają do 

twórczości. 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/02/zabawa-plastyczna/


 

GRA W KAPSLE 

 

 

 

 

 To również zabawa z mojego dzieciństwa. Zasady są proste, każdy po kolei, pstryka 

w swój kapsel, tak aby przesunąć go do przodu, ale żeby nie wypadł z trasy. Kto wypadnie 

wraca na miejsce w którym był przed pstryknięciem i tym samym nie przesuwa się dalej. 

Wygrywa osoba, która pierwsza przekroczy metę. My zamiast kapsli użyliśmy plastikowych 

zakrętek, każdy miał swój numerek, aby ich nie pomylić.  

 

 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/07/gra-w-kapsle/


KRĘGLE  Z  PLASTIKOWYCH  BUTELEK 

 

Rzeczy, których potrzebujesz: 

* jednakowe małe plastikowe butelki (10 sztuk),  

* farby w różnych kolorach (10 sztuk),  

* piłka. 

1. Butelki umyj, aby były czyste. Zeskrob z nich wszystkie nalepki.  

2. Do każdej butelki wlej inną farbę. Nie za dużo, wystarczy troszkę na dnie, jak 

widać na zdjęciu.  

3. Następnie każdą butelkę z farbą w środku zacznij obracać w dłoniach, aby farba 

rozprowadziła się na całej wewnętrznej powierzchni butelki farbując ją. Pamiętaj, 

aby zakręcić wcześniej butelki. Będzie Ci łatwiej nimi manipulować i farbować 

je od środka.  

4. Odkręć butelki i wylej nadmiar farby. Pozostaw butelki do wyschnięcia.  

5. Gdy farba będzie już sucha w każdej butelce możesz je ponownie zakręcić.  

6. Gdy farba będzie już sucha w każdej butelce możesz je ponownie zakręcić. 

7. Ustaw butelki w trójkąt, tak jak ustawione są prawdziwe kręgle i zacznij 

zabawę!  

 

 

 
 

(za stroną: interia.pl) 

https://tipy.interia.pl/8451,55876,kregle-krok-5.html

