
GRUPA I ,,SŁONECZKA” 

WITAJCIE SŁONECZKA! ZAPRASZAMY DO ZABAWY I NAUKI. 

Serdecznie pozdrawiamy 

 

 

 

Szukamy skarbu – zabawa tropiąca 

 

Proponuję w tym tygodniu pobawić się z dzieckiem  w poszukiwanie skarbu. 

Przygotowanie do zabawy trzeba rozpocząć wcześniej i w tajemnicy przed dzieckiem.  

Trzeba się zastanowić co będzie skarbem ( proponuję jakiś smakołyk ), należy narysować 

mapę do skarbu, przygotować listy z zadaniami do wykonania i bez wiedzy dziecka krótko 

przed zabawą rozmieścić je w oznaczonych miejscach w pokoju. Listów nie powinno być 

więcej niż 3-4 (gdy dziecko „załapie o co chodzi” można zwiększyć liczbę zadań). Każdy z 

listów powinien być oznaczony, np. 1 kropka, 2 kropki itd. Treść listów czyta dziecku dorosły 

lub starsze dziecko jeśli potrafi czytać.  

Przed rozpoczęciem zabawy trzeba wytłumaczyć dziecku, że będziemy szukać skarbu. Aby 

go odnaleźć musimy szukać wg mapy, która wskazuje co należy zrobić. Miejsca ukrycia 

listów najlepiej oznaczyć znakiem X  i kropką, która oznacza kolejny list (X można zrobić z 

taśmy samoprzylepnej). Przykładowe zadania: 

-zaśpiewać ulubioną piosenkę, 

-pokazać na rączce 3 palce, 

-zrobić 2 pajacyki, 

-narysować kółko …….itd. 

Myślę, że wyobraźnia podsunie Państwu ciekawe pomysły. 

Dziecko musi wykonać zadanie, aby mogło szukać następnego listu. Listy powinny być tak 

schowane, aby dziecko mogło go znaleźć- najlepiej jak kawałek listu wystaje. 

 Poniżej przykładowy wzór Mapy: 

 

 

 

 

 

 



Witaminki – wiersz E. Jones 

Proszę o przeczytanie utworu dziecku. 

W spiżarence, przy owocach, 

Dużo smacznych warzyw leży. 

Każde w ludzkim organizmie 

Swą wybitną wartość mierzy. 

 

Marcheweczka się wychyla 

Swój spiczasty nos zadziera, 

Bo poprawia wadę wzroku, 

Witaminkę A - zawiera. 

 

Lecz ziemniaczek jest gotowy 

Do odparcia wszystkich ciosów: 

“Witaminka B - jest we mnie, 

Co poprawia wygląd włosów!” 

 

Pomidorek się oburzył. 

On też nie chciał zostać w cieniu: 

“A ja C - posiadam w sobie. 

Zapobiegam przeziębieniu!” 

 

Grzybek nóżką stuknął w stolik: 

“D - ważniejszą witaminą, 

Dzięki której wszystkie kości 

Prawidłowo się rozwiną!” 

 

Tu słonecznik się odezwał: 

“Moja E - ma więcej broni. 

By serduszko było silne, 

Przed chorobą jego chroni!” 

 

A kapustki w swych listeczkach 

Witaminkę “K” nosiły. 

“K - jest lepsza, najważniejsza, 

Żeby rany się goiły!” 

 

Kasia drzwiczki uchyliła, 

Cichych rozmów nasłuchuje: 

- Nie sprzeczajcie się już dłużej! 

Ja was wszystkie potrzebuję. 

 

Rozmowa z dziećmi dotycząca tego jak ważne są witaminy dla zdrowia człowieka.  

Można jeszcze raz przypomnieć dzieciom jakie witaminki występowały w wierszu i za co 

odpowiadają,  np. marchewka jest dobra na wzrok, bo ma dużo witaminy A, pomidor ma dużo 

witaminy C i pomaga jak ktoś się przeziębi. 



ZADANIE DLA DZIECKA 

 



Kwiaty na łące – zajęcie plastyczne 

Potrzebne nam będą: 

-biała kartka, 

-zielona krepina, 

-kolorowe  nakrętki  po napojach, 

-plastelina, 

-ewentualnie kawałki zielonej włóczki, 

-nożyczki, klej – dość mocny. 

Na kartce przyklejamy 3 paski naciętej krepiny jeden nad drugim. Na górze kartki 

pozostawiamy kawałek białego miejsca. Na nim robimy chmurki i słonko z plasteliny. 

Na krepinie (trawie) przyklejamy kolorowe  nakrętki (to będą kwiaty). W środku nakrętki 

można zrobić środek kwiatka z plasteliny, a łodyżkę z zielonej włóczki. 

POWODZENIA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wierszyk - masażyk 

Pajączek 

Wspinał się pajączek po rynnie. (wędrujemy palcami od dołu ku górze po plecach dziecka) 

Spadł wielki deszcz i zmył pajączka (rozkładamy na plecach płasko obie dłonie i szybko 

przesuwamy je w dół) 

Zaświeciło słoneczko, (masujemy plecy ruchem okrężnym) 

Wysuszyło pajączka, rynnę i… (masujemy tak długo, aż poczujemy ciepło) 

Wspinał się pajączek po rynnie… (zaczynamy od początku) 

 

Zabawy matematyczne - kształcenie orientacji przestrzennej: 

  Bawimy się z misiem 

Dziecko siedzi z misiem na dywanie, rodzic mówi: 

– połóż misia przed sobą, 

– połóż misia za sobą, 

– połóż misia obok siebie, 

– podnieś misia do góry, 

– połóż misia na dole na podłodze. 

 

Prezent dla misia ( rodzic mówi): 

– weź dla misia tyle klocków, ile pokażę na palcach (2), 

– weź dla misia tyle kredek, ile pokażę na palcach (3), 

– czego miś ma więcej: klocków  czy kredek???? 

 Dziecko przelicza kredki i klocki liczebnikami głównymi i porządkowymi, określa ich 

kolory. Rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania, korygując ewentualne błędy 

popełnione przez dziecko. 

 

Chowamy misia 

 Rodzic mówi, gdzie dziecko ma zanieść misia, np.: 

-  posadź misia na krześle,  



- posadź misia pod krzesłem,  

- posadź misia obok krzesła , 

 - posadź misia pod stołem,  

- posadź misia na stole,  

- posadź misia obok stołu.  

Po każdym poleceniu pytamy dziecko: gdzie siedzi miś? 

 

 

Zabawa ruchowa przy piosence :” Jadą, jadą misie” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bLzN4rte0Yk 

 

 

Kolorowanie sylwety misia (obrazek poniżej) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bLzN4rte0Yk


 

 


