
01.06.2020.( poniedziałek)

Witajcie w poniedziałek Kochani:) Dziś jest Wasze święto – Dzień Dziecka.
Z tej okazji przyjmijcie od mnie najlepsze życzenia, dużo uśmiechu, samych

radosnych i słonecznych dni. Z okazji dzisiejszego święta, nie daje Wam do zrobienia
kart pracy, spędźcie ten czas z rodzicami na wspaniałej zabawie.

TEMAT: „Dzień dziecka”

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

oto kilka zabaw aby umilić Wam ten wyjątkowy dzień

Królowa pszczół i żaba

Co jest potrzebne kreda
Jak się bawić: na chodniku lub asfaltowej parkowej dróżce narysuj kółka w 
takich odstępach, by maluch miał szansę przeskoczyć z jednego na drugie. 
Umawiacie się, że jesteście pszczółkami: dziecko to pszczoła królowa, a wy – 
szeregowe robotnice. Możecie przelatywać z kwiatka na kwiatek (czyli z kółka 
na kółko), bo tam pszczółki są bezpieczne. Potem możecie wymyślić inną 
historię. Może pokażecie maluchowi, jak gra się w klasy? 

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


Jej wysokość puszcza bańki

Co jest potrzebne płyn do baniek (np. z płynu do kąpieli rozcieńczonego wodą
lub według przepisu dla profesjonalistów: 1 litr wody + 2 lub 3 łyżki płynu do 
mycia naczyń + 1 łyżeczka gliceryny, którą można kupić w aptece), słomki i 
plastikowe kubeczki.
Jak się bawić: Jedna osoba puszcza, a druga rozbija bańki (klaszcząc), 
przekłuwa je słomką albo na nie dmucha – to zabawa dla dzieci, u których 
istnieje ryzyko, że wciągną płyn do ust. Dla starszych ogłoś konkurs: kto puści 
najwięcej baniek. Propozycja dla ambitnych to mega bańki. Słomkę trzeba 
zastąpić np. rurką po papierze toaletowym lub kuchennym ręczniku. Zadanie 
nie jest proste, a zabawa na Dzień Dziecka jest przednia.



 Królewskie kręgle z butelek
Co jest potrzebne: plastikowe butelki (np. po wodzie mineralnej, najlepiej tej 
samej wielkości), piłka, woda lub piasek z piaskownicy.
Jak się bawić: napełnij butelki wodą lub piaskiem, żeby były stabilne. Zakręć 
je nakrętkami. Rozstaw kręgle na planie trójkąta (wierzchołek kierowany w 
stronę graczy). Narysuj kredą linię, na której ustawia się gracz. Nie powinna 
być zbyt oddalona od butelek, by dziecko miało szansę w nie trafić. Dla siebie 
możesz wyznaczyć drugą, dalej położoną. Na przemian turlajcie piłkę w stronę 
kręgli. 
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