
Witam Was Wędrowniczki w piątek  

Bardzo dziękuję za wszystkie zdjęcia Waszych prac.  

Bardzo ładnie pracujecie  

Zapraszam Was do wykonania kolejnych zadań. 

 

1. Zabawa – masażyk.  

Namaluję tu obrazek, (malujemy na plecach dowolne esy floresy) 

w bardzo grubej ramie. (rysujemy bokiem dłoni kwadrat) 

Kropka, kropka i kreseczka, (rysujemy oczy i nos) 

To początek obrazeczka. 

Dodaj koło oraz fale, (rysujemy głowę i włosy) 

Idzie nam już doskonale. 

Łuk na koniec! Absolutnie! (rysujemy uśmiech) 

Co powstało nam na płótnie? ( można narysować znak zapytania) 

Więcej czasu już nie mamy, 

Więc do ściany przybijamy! (składamy 2 dłonie w pięści, jedną dociskamy do pleców,  
a drugą w nią uderzamy z wyczuciem). 

A. Charęzińska  
 

2. Zabawa przy muzyce - ”Cicho, głośno”- zabawa muzyczno- ruchowa.  
Muzyka cicha- dziecko chodzi po dywanie na paluszkach, muzyka głośna- bieganie z 
tupaniem po dywanie. 

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

3. Przeciwieństwa – Wysłuchajcie uważnie bajki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DvaPFyXK130 
 
 

4. Wykonajcie zadania z książki str. 67 – 69.  

Pozdrawiam Wędrowniczki p. Kinga 

https://www.youtube.com/watch?v=rOuvaOIStXU
https://www.youtube.com/watch?v=DvaPFyXK130


Dzień dobry Wędrowniczki  

 

W kolejce  
Przyjrzyj się uważnie obrazkowi i zmień go według wskazówek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Dorysuj krople deszczu nad osobą stojącą przed dziewczynką  

w kaloszach. 

2. Spraw, by pierwsza osoba w kolejce miała spodnie w kratkę. 

3. Narysuj kopertę w ręce postaci znajdującej się za mężczyzną  

w krawacie. 

4. Pokoloruj na zielono spodnie pana w długich włosach. 



5. Dodaj okulary na nosie osoby stojącej za staruszkiem. 

 
6. Postać stojąca jako druga od końca powinna nosić czapkę z daszkiem. 

7. Dorysuj kępkę trawy na ziemi pomiędzy osobami, które noszą buty sięgające 

wysoko ponad kostkę. 

8. Ostatniej osobie w kolejce dorysuj rakietę tenisową. 

9. Postaci stojącej przed panią z parasolem dodaj plecak. 

10. Narysuj żabkę przy osobie, która stoi przed starszą panią. 

 
 

ZADANIE DODATKOWE: 

 

MALOWANIE NA FOLI 

Potrzebne materiały: Folia spożywcza, taboret, farby 

Przebieg: 

1. Obracamy taboret do góry nogami. 
2. Owijamy nogi folią spożywczą. 
3. Zabezpieczamy ubrania dziecka przed zabrudzeniami. 
4. Dajemy dziecku farby do malowania palcami. 
5. Dziecko maluje folie wg wyobraźni lub tematu zadanego przez rodzica 

 

                             

       
Pozdrawiam Wędrowniczki i życzę miłych zabaw :)) p. Luiza 
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