
 

Dzisiejszego dnia przypomnimy sobie części ciała, wiem doskonale, że dasz sobie radę z tymi 
zadaniami! A jeśli napotkasz problem Rodzic na pewno Ci pomoże  

1. Do tego zadania potrzebne będą nożyczki, kartka papieru, klej oraz oczywiście Twoje chęci ;) Z pomocą 
rodzica wytnij elementy dla dziewczynki lub chłopca, następnie ułóż postać. Wypowiadaj głośno jaką 
część ciała wyciąłeś(-aś)! Udało Ci się? Świetnie! Przyklejcie teraz razem z rodzicem postać na kartkę, 
do dzieła!  

2.  Troszkę odpoczynku od stolika! ;) Stań wygodnie i słuchaj tekstu, który czyta rodzic, Twoim zadaniem 
jest pokazywanie odpowiednich części ciała, o których czyta mama/ tata/ siostra/brat 

3.  Teraz będą potrzebne plastikowe nakrętki po napojach. Jesteś ciekawy dlaczego? Zaraz rodzic 
wytłumaczy po co będą potrzebne ;))  

 Zabawa „czapeczki dla paluszków” Twoim zadaniem jest nałożyć na palce nakrętki i starać się 
utrzymać je przez chwilę. Udało Ci się? Super, jestem bardzo zadowolona z Twoich działań! ;) 

 Kolejną zabawa to „Paluszki jeżdżą na łyżwach”, dziecko siedzi na dywanie i kładzie nakrętki 
przed sobą. Przy dowolnym podkładzie muzycznym „jeździ” palcami z nakrętkami na dywanie, 
kreśląc dowolne wzory. Proste co nie?;) Dlatego teraz przygotowałam coś troszkę trudniejszego: 

 zabawa nazywa się „ Kolorowe rytmy”, dziecko wybiera podaną przez rodzica liczbę nakrętek i 
układają je w różnych konfiguracjach na dywanie. Następnie uderzają rytmicznie pałeczką/ 



łyżeczką lub dotykają palcem nakrętki zgodnie z poleceniem. Dziecko może używać jednej lub obu 
rąk w zabawie, 

 „nakrętkowa budowla”, dziecko manipuluje samodzielnie nakrętkami na dywanie; układają 
dowolne wzory, budują jak najwyższą wieżę, wysoki mur. Nakrętkowe „klocki” nie są łatwym 
materiałem budowlanym, dlatego wymagają od uczestników dużej koncentracji i celowego 
kierowania palcami podczas zabawy, 

4. Karta pracy „Moja ręka” Do zadania należy przygotować farby. Polecenie: Pomaluj swoją dłoń wybraną 
przez siebie farbką i odbij ją w ramce.  

5. Zadanie z kotkiem! Dorysuj kotkowi oczy, buzię, wąsy nos, następnie pokoloruj zwierzątko ulubionym 
kolorem. 

 

WYKONAŁEŚ (-AŚ) SUMIENNIE PRACĘ? POPROŚ RODZICA O WYCIĘCIE PUNKCIKÓW I 
WKLEJCIE JE RAZEM DO TABELKI Z DNIEM DZISIEJSZYM!  
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