
Witam Was Słoneczka w czwartek☺ 

Zabawa - Dziecko wciela się w postać Tomka/Marysi ilustrując ruchem 

czytane opowiadanie.  

 

• Tomek/Marysia bawi się w swoim pokoju. Nagle słyszy dziwne szmery.  

Jest przerażony. Biegnie do mamy. Mamusia postanawia sprawdzić, co to za 

odgłosy. Trzyma Tomka za rękę i wraca do jego pokoju. Po cichu skradają się  

w kierunku firanki, zza której nagle wychodzi kot. Ach, to jego sprawka. Tomek 

bierze go na ręce, przytula, głaszcze i żartobliwie mu grozi. Uśmiecha się  

do mamy.  

• Dzisiaj są urodziny Tomka/Marysi. Dziecko jest bardzo smutne, ponieważ 

wszystko jest przygotowane, a goście nie przychodzą. Ciągle pyta rodziców, 

która godzina. Siada na fotelu i zaczyna płakać. Nagle słychać dzwonek. 

Biegnie do drzwi – otwiera je... O!! Ze zdziwienia otwiera buzię. Ile gości. Cała 

rodzina i dzieci. Wszyscy mają kolorowe balony i prezenty, uśmiechają się. 

Tomek/Marysia jest szczęśliwy/a. Radośnie bije dziecku małe serduszko. 

Zaprasza gości do środka.  

• Tomek/Marysia bawi się z Arturem klockami. Jest bardzo zadowolony/a  

i szczęśliwy/a. Nagle podbiega do nich Marta. Nie zwraca uwagi na 

Tomka/Marysie. Szepce coś Arturowi do ucha i po chwili dzieci odchodzą. 

Tomek/Marysia jest bardzo smutny/a. Zaczyna płakać. Po chwili staje się bardzo 

zły/a. Niszczy piękną budowlę z klocków. Kładzie się na dywanie i płacze, 

uderzając rękami o dywan. Nagle podchodzi Ada i Rafał. Pocieszają i zapraszają 

do wspólnej zabawy. Dziecko znów się uśmiecha. Jest zadowolony/a i miły/a. 

Zamalujcie na schematach kratki, które odpowiadają wskazanym literom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomaluj pierwszy parasol na zielono, drugi – na niebiesko, trzeci  

– na czerwono. Powtarzaj kolory do końca szlaczka w tej samej kolejności. 

 

 

 

 

Zaznacz kartoniki z kropkami odpowiednimi kolorami. 

Zabawa - Rzucanie do celu. 

Dla dziecka: kilka reklamówek napełnionych do połowy pogniecionymi 

gazetami i zamkniętych gumkami aptekarskimi, kosz. Uczestnik stara się trafić 

nimi do kosza, który zostaje umieszczony kilka metrów przed nim.  

 

Gra - Zgadnij kto to? 

Co jest potrzebne? 

Wystarczy wydrukować jeden zestaw kart i dwie plansze dla pary graczy.  

Karty oczywiście rozcinamy. Przydadzą się też znaczniki do oznaczania postaci.  

Do tego celu można wykorzystać kapsle lub nakrętki, ale też można poprosić 

dzieci o wycięcie kształtów lub zrobienie kulek. 

Jak grać? 

Gracze kładą przed sobą plansze. Losują po jednej karcie. Zadaniem 

uczestników jest zgadnięcie, którą postać ma przeciwnik. Na zmianę zadają 

sobie pytania, na które odpowiedź może brzmieć tylko tak lub nie. Np. Czy ta 

osoba ma brązowe włosy? Wygrywa ten, kto zgadnie postać przeciwnika. 

 

 









Mam nadzieje że ta gra Wam się spodobała Słoneczka☺ 

Udanej zabawy p. Kinga 

Dzień dobry ,,Słoneczka” , witam Was i zapraszam do zabawy. 

Jak się dzisiaj miewacie, jesteście weseli czy smutni , a może czujecie się jeszcze inaczej . 

Niech każdy z Was wybierze buzie , która pokazuje Wasze dzisiejsze samopoczucie. 
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Dlaczego tak się czujesz , co się dzisiaj wydarzyło , że tak właśnie się czujesz. 

Opowiedz o tym ,a może narysuj. 

Mam teraz następne zadanie. Może trochę trudne , wymagające wysiłku, ale proszę 

spróbujcie sami lub z pomocą przeczytać tekst ,,Od buraka cukrowego do cukierka” 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=93 

 

Dziękuje Wam za dzisiejsze spotkanie 

Pani Violetta 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=93

