
 

Deszczowa chmurka-praca plastyczna 

1. Wytnij z białego papieru chmurkę, możesz ją wypełnić  kulkami z waty, płatkami 

kosmetycznymi lub kawałkami szarej gazety. 

2. Przygotuj kilka nitek i przyklej je z tyłu  chmury. 

3. Z niebieskiego papieru wytnij kilka deszczowych kropel i naklej je na nitki. 

4. Deszczową chmurę naklej na  kolorową lub szarą kartkę, możesz dorysować jeszcze 

dziecko z parasolem, tęczę lub to, co podpowiada ci wyobraźnia.  

Poniżej przedstawiam przykładowe prace. 

Już wiesz jak wykonać zadanie, czas zabrać się do pracy. Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 



Zabawy ruchowe 

Zabawa „Skrzat” 

Do tej zabawy zaproś rodziców i rodzeństwo. Jedna osoba jest skrzatem. Skrzat goni 

pozostałych uczestników i próbuje ich dotknąć. Jeśli ktoś zostanie dotknięty przez skrzata, 

musi się zatrzymać, rozstawić szeroko nogi i oprzeć ręce na biodrach. Osoba stojąca może 

zostać wybawiona, jeśli ktoś przepełza pomiędzy jego nogami, wówczas może biegać dalej i 

brać udział w zabawie. Uczestnik zabawy, który zostanie dwa razy złapany przez skrzata, jest 

nowym skrzatem. Czy już wiecie na czym polega zabawa?  

Zabawa „Kałuża” 

Do zabawy potrzebna będzie mała poduszka. Połóż się na dywanie/podłodze i wyobraź 

sobie, że poduszka jest kałużą, którą chcesz przeskoczyć, nie mocząc się przy tym. Jak możesz 

przeskoczyć?.... Możesz odbić się  jedną nogą i wylądować na drugiej lub odbić się jedną 

nogą i wylądować na tej samej nodze, możesz też odbić się jedną nogą i wylądować na obu 

nogach. Czy potrafisz wymyślić jeszcze inne sposoby, jak można przeskoczyć przez kałużę?  

Zabawa „Skacząca rybka” 

Przygotuj do zabawy małą gąbkę lub piłeczkę. Usiądź na podłodze i zdejmij buty. Weź gąbkę 

pomiędzy swoje stopy. Kiedy rodzic powie: „Uwaga, gotowi, start…”, wyrzuć gąbkę wysoko w 

górę i spróbuj ją złapać obiema rękami. Możesz sobie wyobrazić, że gąbka jest małą rybką, 

która ma ochotę wyskoczyć z wody, w ty próbujesz ją złapać. 

 „Uwaga, gotowi, start…”    Poćwicz tak przez chwilkę … 

A na koniec trochę muzyki i zabawa, którą już znasz : „A ram sam, sam…” , zaśpiewaj i 

zatańcz razem z domownikami. Udanej zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI  

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI

