
Drogie Nutki! 
 

 

Kolejny tydzień zabaw przed nami! Tematyka raczej lubiana przez Was, 

kochane dzieci, bo będziemy mówić o ... zabawkach! 

 

Propozycja zabaw/ aktywności na 22.06.2020 (poniedziałek) 

 

1. Ćwiczenie słuchowe Gdzie schowałam zabawkę? 

Rodzic zakłada przepaskę dziecku, a następnie ustawia się w wybranym miejscu 

mieszkania/domu/pokoju i "bawi się" zabawką wydającą odgłos np. przesypuje 

klocki. Zadaniem dziecka jest wskazać, z którego kierunku dochodzi dźwięk 

zabawy. 

2. Zabawa rozwijająca kreatywność: "Co by było, gdyby zniknęły zabawki?" 

Wymyślanie przez dziecko zastosowań przedmiotów domowych, którymi 

mogłoby się bawić. Wspólne poszukiwanie przedmiotów w domu.  

3. Wykonaj z mamusią/tatusiem masę solną i ulep z niej zabawkę wg własnego 

pomysłu.  

Przepis na masę solną znajdziecie tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DljIP06Xfbpg%26fbclid%3DIwAR1CgoQqjuJGj7N80PdlTaClxda7DR4IleFKDvlMC61ck30e9QDclswZcj8&h=AT2z4u-IgucUDa0Cxk-94sUoITguLzMIYd23m5t6N1E2oYhT8uQiyghL_weBVAsZgk-c3Yx3z857LRUmmv3J07vKUO3DSDUCklfCTlU_Zem212ErqUv0eG1rVcg2er3k3B3N&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1pdOsqRQW_gjTqOwrr5pxpiP9EBiCx66Hbq-2XqroZyEnlZ0uB0LikrBEncDkIiO1x-_PYhtyhv2uctMbWNuJWidLJHeZVZvB55H_f6roLkatAecjTqsrIdgfWWwEe78JUj3u7vadONyyrY1dYU_iIdZWejNidIZBUXyuDjCKuk2Rfg_y5ZCiPtK4


Drogie Nutki! 
 

Zabawy i zabawki  Lubimy je, prawda?  

 

Propozycja zabaw/ aktywności na 23.06.2020 (wtorek) 

 

1. Pluszowe zabawki są niezwykle milutkie i mięciutkie. Masz ulubionego 

pluszaka? Jak ma na imię? Dziś spróbuj wykonać mięciutką zabawkę  

z wykorzystaniem....poduszki    

2.  Obejrzyj filmik: "Jak z biegiem lat zmieniały się zabawki?" 

https://www.youtube.com/watch?v=e-Nz5eNQ1ps .  

 Skąd wzięła się nazwa klocków Lego?  

 Ile lat ma pluszowy miś?  

Po obejrzeniu filmu na pewno będziesz już to wiedział!  

3. Pamiętaj, aby zawsze po zakończonej zabawie posprzątać.  

Posłuchaj wiersza: "Zabawki Antosia" Beaty Boruckiej. Jakie zabawki 

wymieniono w wierszu? https://madrababcia.pl/wiersz-zabawki-antosia/ 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3De-Nz5eNQ1ps%26fbclid%3DIwAR26v43cJQ6V_u2rrLgFIEn8rIqHxgISo862-LoS_NzBdNkzJZOq09scgM0&h=AT3IqJAiTCjDmaxpfuD5Y54IiamEHd3ON3zdAMGp5op3jNXetb4o9UBkHlOc8baJXzlOXebZKSS89beL90xla9EuzSPIiQFEsddPw8ZCsmc5JE6k_SrrGsBQzS5cDlGbCNON&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2FjemRqkbuVk15omccB8EXM5I3SvFVEzlPwaoa6ya7ao5zXUoYw87hvdWgabcLHcedvnV2iRnlGcEfUW8nWbOEGzNWTqGQytceYn6Zn5l5-_t4I9s9l1r3hmdNVjlRewmYZ_7YqlLqk58EmDOKFog9ry_-HGAfxDTqKuFVkYewz0F5-oZ9kjA9t3E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmadrababcia.pl%2Fwiersz-zabawki-antosia%2F%3Ffbclid%3DIwAR06sHN8lhDlp1v6rVQlkJ_8wNOy-YF0-JTA_jTFNbX56Utslwwm7hRmD7Q&h=AT3F8wVvZOu2zRC_NRvsBpJCIlkTUbCy6oq3RINlBk9JpaRQfuMKYIjl-1TlrAMtVhRVH0CAc6FKT-diGUy_5D8bD84exn2ULz-DrP14W_ulbJxGA1tI5txpCv-_B-8aDuWy&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2FjemRqkbuVk15omccB8EXM5I3SvFVEzlPwaoa6ya7ao5zXUoYw87hvdWgabcLHcedvnV2iRnlGcEfUW8nWbOEGzNWTqGQytceYn6Zn5l5-_t4I9s9l1r3hmdNVjlRewmYZ_7YqlLqk58EmDOKFog9ry_-HGAfxDTqKuFVkYewz0F5-oZ9kjA9t3E


Drogie Nutki! 
 

Kto lubi eksperymenty ? Według mnie to świetna zabawa!  

I baaaaaaaaaaardzo pouczająca ! 

 

Propozycja zabaw/ aktywności na 24.06.2020 (środa) 

 

Wybierz kilka, które wydają się Wam najciekawsze: 

 

1. Eksperymenty z wodą: https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 

2. Eksperymenty różne: https://www.youtube.com/watch?v=x7knRHgHt-s 

3. Eksperyment rodzinny: Sprawdź ile buziaków wywoła uśmiech 

mamy/taty  

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2UPT75dIYts%26fbclid%3DIwAR3om1kT7eIzH76BiMkP_pnnwNN5htzefS_2w45T7PzJDbGg3avDeuv2ZuU&h=AT1TrbcTUx5GuBYzN9X7cuykC5MmBUF1SfHxbgo_ToI4rB9Xx4_W2HlhAQMiRtalbFVbeip33LbmhkNJuTOIYMsb71CPtvdeuQGBWX6b3q_bA3z8AxJmtg-a6EzmYhj4GisV&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0IsTmNAFthJVxffE_uLVnDHemC1J31Ovv1OkJZPkUA30apyGdEJtTDnoynupW6wdZvUhED8QI8ksCJfsjxiAPA2ASL7F0_0tz3bSjzE-cXIEVZbrSu515yt4MGE_lozbGKxDqK8ky3oyOs0GBaNQfCjcaJ0Jgcho-g7AmMZbJZwCYJIFXg-5LTxBs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx7knRHgHt-s%26fbclid%3DIwAR0QMoly7qzGoCxIHLYMQnTQm_Uw9OxHhhlahIv9DxxUK8SSvWAzZR073mM&h=AT2nb6OH8KFVUtkM0R9pMoyhYvWqP_jTyM6--XOZxGnkYxob07t2NusZRcAB69AMn89OYpFxJGaPoE6k67I5i79VWNd7gCT9nTwMKGt_UlslCweQ_Z_2H5EujhdJbHLSH86t&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0IsTmNAFthJVxffE_uLVnDHemC1J31Ovv1OkJZPkUA30apyGdEJtTDnoynupW6wdZvUhED8QI8ksCJfsjxiAPA2ASL7F0_0tz3bSjzE-cXIEVZbrSu515yt4MGE_lozbGKxDqK8ky3oyOs0GBaNQfCjcaJ0Jgcho-g7AmMZbJZwCYJIFXg-5LTxBs


Drogie Nutki! 

 
Dzisiaj troszeczkę pośpiewamy i poruszamy się   

Proponuję Wam zabawę muzyczno – ruchową 

 

Propozycja zabaw/ aktywności na 25.06.2020 (czwartek) 

 

1. Razem z mamusią/ tatusiem posłuchaj, a następnie spróbuj zaśpiewać piosenkę   

 

„Pięta, kciuk i klaszczemy” 

 

Pięta, kciuk i klaszczemy 

pięta młynek i tupiemy 

Pięta, kciuk i klaszczemy 

a na koniec zwrotki w koło wirujemy. 

la, ,la, la, la, 

 

łokieć nos, łokieć nos  i klaszczemy 

łokieć, łokieć , młynek, młynek i tupiemy 

łokieć nos, łokieć nos  i klaszczemy 

a na koniec zwrotki w koło wirujemy. 

la, la, la, la, 

 

W górę, w dół i klaszczemy 

w górę, w górę młynek i tupiemy 

W górę, w dół i klaszczemy 

a na koniec zwrotki w koło wirujemy. 

 

La. la.l a  la 

 

 

2. Do śpiewu  dołączcie odpowiedni ruch ciała (słowa piosenki) – udanej zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=YO5zn4NAGXg 

https://www.youtube.com/watch?v=YO5zn4NAGXg


Drogie Nutki! 
 

To już ostatnie zadania w tym tygodniu   

Mam nadzieje, ze wykonacie je z ochotą   

 

Propozycja zabaw/ aktywności na 26.06.2020 (piątek) 

 

1. Ułóż obrazki http://scholaris.pl/resources/run/id/104924 

2.Wykonaj prosty eksperyment z tańczącymi skrawkami papieru: 

http://scholaris.pl/zasob/112925?tid%5b%5d=16&eid%5b%5d=POCZ&bid=0&

iid=0&query=dzieci&api= 

3. Ruch jest niezwykle ważny dla rozwoju każdego dziecka!  

Zaplanuj z mamusią/tatusiem Waszą ulubioną aktywność fizyczną na świeżym 

powietrzu.  

Zadanie dla chętnych: spójrz w niebo i jeśli będą widoczne chmury zastanów 

się co przypomina Ci ich kształt. Poproś mamusię/tatusia, aby opowiedzieli Ci 

o swoich obłoczkowych pomysłach. 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fscholaris.pl%2Fresources%2Frun%2Fid%2F104924%3Ffbclid%3DIwAR3zlWQOPU2Pe-ElLXWx5dHjcZLY-QNHtAOghym17MsN7HLBLOM4weGCxfw&h=AT15wwCteHmc3kSiC6MuhpHjvr7fCkjJSijhEKD1rJGrgXzehFS3BoUElZF1Tm1wr1i0vR7eK5L9ZkmIxMx1CXEyTPSDCihI1cDkKYZFWqUtvHetWfhl3Jlj-LHEfssdJBuf&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1oMCk74_L-KU5KQibzi-MmjeN5GO2VY2ya08Kzt67dNqvtAZHditJLu0Qqm7ZXQiR4q8zU6PQx-LTgBpy0_J2p7ZwKqQrolqGEo6O2BcxgQa-mYbgsF_qSltjQM89GmdBn-vZ7oo2TsHRq6X84qdgHSQbXu8FZkDGQXpvdITUKqNhNez6x_DM6LIk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fscholaris.pl%2Fzasob%2F112925%3Ftid%5b0%5d%3D16%26eid%5b0%5d%3DPOCZ%26bid%3D0%26iid%3D0%26query%3Ddzieci%26api%3D%26fbclid%3DIwAR2KdZl0tasJQKdXrJK_YzhGOzOcxYgQWfwnvWedxidRPT3AvIuSY7wHX84&h=AT0z0vSSXuuIWQKrBktxDJNCvdK9gFiMTpFnbbVz8EDon6s9wnTbin24yIBH-kYOnePK72F5AfKzo7-zO1Dgekl4G5SgPp137hia1daF1s8JNaSB1uEhPXc0COZw6IZeQqHi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1oMCk74_L-KU5KQibzi-MmjeN5GO2VY2ya08Kzt67dNqvtAZHditJLu0Qqm7ZXQiR4q8zU6PQx-LTgBpy0_J2p7ZwKqQrolqGEo6O2BcxgQa-mYbgsF_qSltjQM89GmdBn-vZ7oo2TsHRq6X84qdgHSQbXu8FZkDGQXpvdITUKqNhNez6x_DM6LIk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fscholaris.pl%2Fzasob%2F112925%3Ftid%5b0%5d%3D16%26eid%5b0%5d%3DPOCZ%26bid%3D0%26iid%3D0%26query%3Ddzieci%26api%3D%26fbclid%3DIwAR2KdZl0tasJQKdXrJK_YzhGOzOcxYgQWfwnvWedxidRPT3AvIuSY7wHX84&h=AT0z0vSSXuuIWQKrBktxDJNCvdK9gFiMTpFnbbVz8EDon6s9wnTbin24yIBH-kYOnePK72F5AfKzo7-zO1Dgekl4G5SgPp137hia1daF1s8JNaSB1uEhPXc0COZw6IZeQqHi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1oMCk74_L-KU5KQibzi-MmjeN5GO2VY2ya08Kzt67dNqvtAZHditJLu0Qqm7ZXQiR4q8zU6PQx-LTgBpy0_J2p7ZwKqQrolqGEo6O2BcxgQa-mYbgsF_qSltjQM89GmdBn-vZ7oo2TsHRq6X84qdgHSQbXu8FZkDGQXpvdITUKqNhNez6x_DM6LIk

