
Witajcie 3, 4, 5, 6 latki czyli Tygryski i Delfinki
   oto zadania na dziś

                       

Zaśpiewaj piosenkę jaką chcesz myjąc przy tej   piosence 
prawidłowo ręce.
Wybierz proszę swój dzisiejszy nastrój. Nazwij, co to za 
uczucie? 

 Mam nadzieję, że wybraliście buzie koloru zielonego.
 Narysujcie wybraną buzie na plecach mamy, a ona 
odgadnie,jaki macie dzisiaj nastrój.
Używaj prawidłowo zwrotów grzecznościowych: proszę i 
dziękuję w ciągu całego dnia.
Pamiętaj aby pomagać przy nakrywaniu do stołu, o podlewaniu 
roślinek oraz o wyrywaniu chwastów na grządkach.

 Każde dziecko nawet małe ma swoje prawa. Rodzice przeczytają Wam 
teraz  Wasze Prawa.







1 CZERWCA



  Zabawy na dziś

Jeśli sport to zdrowie, w Dzień Dziecka tym bardziej powinniśmy 
zadbać o dobre samopoczucie naszego dziecka. Oto, jakie zabawy 
są na dziś :

 

• przeciąganie liny- po jednej stronie liny rodzice po drugiej 
dzieci  (rodzeństwo) Ja już wiem kto zwycięży w tej 
konkurencji

• skakanie od koła do koła - trasa wyznaczona przez hula-hop 
albo szarfy; 

• przechodzenie przez lasery - długą linę opleć między dwoma 
drzewami. Dziecko ma przez nią przejść, nie dotykając liny; 

• przenoszenie jajek na łyżce; 

  Rodzic  ma chustkę zawiązaną na oczach. Staje na początku 
ścieżki wyznaczonej przez linę/ skakanki. Dziecko  ma za zadanie 
przeprowadzić rodzica przez ścieżkę tak, by ten nie wychodził 
poza linię ( 3,4 i latki)prowadzą za rękę,5i 6 latki tłumaczą trasę 
ustnie); 

• bieg między przeszkodami w parach, gdzie dziecko ma jedną 
nogę przywiązaną do nogi rodzica.

 

Wspólna praca plastyczna

Praca plastyczna to opcja, która sprawdzi się zarówno na ładną 
pogodę, jak i na deszczowy dzień

• malowanie po starych prześcieradłach grubymi pędzlami 
i wałkami - dobrze, jeśli ogromne prześcieradła 
potraktujecie jak kolorowanki. Dlatego wcześniej 



przygotuj na nich kontury narysowane markerem 

• praca ceramiczna - zabawa z gliną to dla dziecka nie tylko 
duża atrakcja, ale też okazja do ćwiczeń manualnych i 
rozwijania wyobraźni przestrzennej. 

 Dodatkowe propozycje:

 

• Statek Piratów: pokój ozdób niebieskimi tiulami (morze) i 
zawieszonym na ścianie, namalowanym statkiem pirackim. 
Dla dziecka przygotuj czapkę z papieru, opaskę na oczy i 
chustkę na głowę(chyba że macie gotowy strój pirata). Teraz 
trzeba namalować fantazyjne wąsy i brodę.   Wzburzone 
morze (podrzucanie wspólnie piłki na kocu), 

• rekin (dziecko jest rekinem - łapie rodziców; dywan to 
morze, wycięte z papieru koła to skały; rodzice 
przemieszczają się od skały do skały, a rekin wyłapuje ich w 
wodzie). 

• Indianie: w pokoju ustaw tipi (z koców i krzeseł). Dla 
dziecka przygotuj opaski-pióropusze, namaluj mu znaki na 
policzkach. Z zabaw wybierz: polowanie (dziecko w zupełnej
ciszy musi przejść trasę, którą im dyktujesz: np. czołgać się 
pod “drzewami” - stolikami, przekroczyć “rzekę” - ułożoną 
ze skakanek, itp.), tańce w kręgu. 

• Bal/ spotkanie : krzesła ozdób kokardami, stół kolorowym 
obrusem, przy wejściu rozłóż czerwony dywan (np. z bibuły).
Dla dziecka przygotuj koronę z papieru,   kokardy z bibuły. Z
zabaw wybierz: tańce; ucztę przy stole, pokaz mody, sesję 
zdjęciową. 

 



Wspólne pieczenie tortu

 

Dzieci cenią czas spędzony z rodzicami, szczególnie, gdy 
angażujecie je we wspólne przedsięwzięcia. Jeśli dodatkowo mają 
one coś wspólnego ze słodyczami, to pełnia szczęścia jest 
gwarantowana. Dlatego fajnym pomysłem jest wspólne upieczenie
tortu. Kto bowiem powiedział, że zwykle nie je się go z okazji 
Dnia Dziecka? Tym razem będzie inaczej. Powstanie nowa, 
rodzinna tradycja. Wybierzcie wspólnie niezbyt trudny przepis i 
dajcie dzieciom szansę na wykazanie się w roli małych 
cukierników. Wyrabianie ciasta, przygotowywanie masy i jej 
podjadanie na surowo, dekorowanie według własnego pomysłu, to
zajęcia, które zachwycą niemal każde dziecko i stworzą piękne 
wspomnienia na całe życie. Dodatkowo zbudują w nich poczucie 
własnej wartości wynikające z sukcesu i samodzielności. Same 
zalety. (jeżeli nie tort to może gofry albo...)

 Czekamy na zdjęcia.

  A teraz rodzice zadanie dla Was. Wytnijcie medale dla swojego 
dziecka , sklejcie ,potrzebna będzie jeszcze tasiemka kolorowa. 
Na koniec załóżcie dziecku na szyję.








