
SPRAWDZONE SPOSOBY NA DOMOWĄ NUDĘ 

CZYLI 

PROPOZYCJE ZABAW DLA RODZICÓW I DZIECI  

ŻŁOBEK NR 17 GRUPA WIEKOWA II 

 

KWIECIEŃ 2020 ,,NADESZŁA WIOSNA” 

TYDZIEŃ 01.-03.04.2020r. ,,Dbamy o zdrowie” 

1.Bajka pt.: ,,Mydło i woda” 

Korzyści płynące z zabawy: Rozwijanie koncentracji i uwagi  

Dzieci już od bardzo wczesnego wieku w sposób 

spontaniczny kopiują to, co obserwują u osób 

dorosłych.  

Do tej zabawy potrzebujemy: 

 Książkę bądź obrazki na temat czynności higienicznych  

( np. „Kicia Kocia i Nunuś w kąpieli”,  historyjkę obrazkową np.  

http://zefir.if.uj.edu.pl/zuzel/juniorsport/wrzesien/mycie%20rak/historia%20obrazkowa.jpg  

Przebieg zabawy: 

Rodzic wraz z dzieckiem zasiadają bezpiecznie na dywanie bądź na kanapie. Następnie 

rodzic przedstawia bohatera, pokazuje go w książce i zaczyna opowiadanie, przerywa je, 

obrazując treść historii odpowiednimi gestami. Rodzic może zaproponować dziecku, aby 

wykonało taki sam ruch jak postać. Nie jest łatwe, aby dziecko równocześnie wstawało i 

siadało, a potem jeszcze potrafiło skupić uwagę na opowiadaniu. Dlatego rodzic może zrobić 

nie więcej, niż trzy, cztery przerwy na ruch. Należy pokazać, co dziecko ma wykonywać w 

trakcie zabawy. 

Wskazówki: 

Pamiętajmy, aby młodszym dzieciom nie wprowadzać więcej niż dwóch bohaterów.  

Aby zachęcić dzieci do wysłuchania opowiadania można wprowadzić dodatkowe elementy 

typu: pacynka bądź lalka, lub jakieś inne przedmioty, które zaciekawią dzieci.  

 



2. Zabawa ruchowa „Róbcie wszyscy to, co ja!” 

Korzyści płynące z zabawy: rozwijanie pamięci, koncentracji i koordynacji wzrokowo – 

ruchowej 

Aktywność fizyczna jest ważnym czynnikiem pobudzającym rozwój organizmu. Przez ruch 

dziecko ma możliwość poznawania siebie samego, własnego ciała i własnych możliwości.  

W trakcie zabaw ruchowych, dziecko zdobywa także społeczne doświadczenia  

z innymi osobami. 

 

Do tej zabawy potrzebujemy:  

 Swobodną i bezpieczną przestrzeń do zabawy w celu uniknięcia potknięcia lub 

upadku dziecka! 

 

Przebieg zabawy 

Zabawa polega na tym, że rodzic pokazuje sekwencje ruchów, a zadaniem reszty 

uczestników jest jej wierne powtórzenie. Zabawę zacząć trzeba od bardzo prostej sekwencji 

złożonej z nie więcej niż dwóch ruchów, potem można zwiększać ich liczbę tak długo, jak 

długo uczestnicy będą w stanie je powtarzać. Ważnym jest by podczas pierwszych zabaw nie 

używać równocześnie wielu części ciała. Dobrze jest zacząć od użycia samych rąk, a dopiero 

później, gdy dzieci wprawią się w zabawie dokładać do tego nogi, głowę czy nawet 

pojedyncze palce. 

Wskazówki 

Ważne jest, by nowe elementy wprowadzać wtedy, gdy wszyscy, nawet najmłodsi 

uczestnicy, opanują dotychczasowe. Istotnym jest również, by dzieci miały możliwość 

samodzielnego wymyślania sekwencji, dzięki czemu  zabawa długo pozostanie interesująca. 

 

 

 



3.  Zabawa pt: ,,Bawimy się gąbkami” 

Korzyści płynące z zabawy: Stymulowanie sfery intelektualnej oraz przyswajanie nawyków 

higienicznych  

Woda przyciąga uwagę dzieci i daje im duże możliwości zabawy.  

Dzieci cieszą się, chlapiąc w niej, rozpryskując ją, przelewając. Patrzą jak 

woda kapie z gąbki. Zabawa ta pozwala dzieciom odkrywać pojęcia 

związane z przyczyną i skutkiem. Dzieci w tym wieku są wstanie zacząć 

przyswajać proste nawyki higieniczne, takie jak: mycie rąk i codzienna 

kąpiel.  

Do tej zabawy potrzebujemy:  

 Dowolny materiał, tkaninę, który położymy na podłogę 

 Miskę lub pojemnik z wodą 

 Gąbkę 

Przebieg zabawy: 

Rodzic rozkłada w dowolnym pomieszczeniu na podłodze materiał, który będzie wchłaniał 

wodę. Bowiem przy tej zabawie nie uniknie się rozlania wody. Rodzic wlewa do pojemnika 

wodę, napełniając czwartą część jego wysokości. Następnie z dala od pojemnika rodzic 

pokazuje dziecku gąbkę. Rodzic może się spytać maluszka, czy wie co to jest, do czego służy.  

Może razem z dzieckiem opisać charakterystyczne cechy gąbek. Rodzic może się zapytać 

maluszka np. ,,Co się stanie, gdy zmoczymy gąbki ?”. Możliwe, że dziecko odniesie się do 

momentu kąpieli lub wykonają jakiś gest związany z tą czynnością. Rodzic proponuje dziecku, 

aby sprawdzić, co się dzieje, gdy gąbki zostaną zmoczone i zaprasza maluszka, by podszedł 

do wody, zmoczył gąbkę i w dowolny sposób z nią eksperymentował.  Dzieci mogą zanurzać 

gąbkę w wodzie, wyciskać jedną ręką itp.  

Wskazówki: 

Do zabawy należy przygotować bezpieczną przestrzeń! 
Pamiętajmy, aby dobrać takie gąbki, które pochłaniają jak najmniejszą ilość wody, żeby 
uniknąć poślizgnięć i uderzeń! Dobrze jest ubrać malucha w nieprzemakalne fartuszki.  
Rodzic powinien uczulić dzieci, by nie pomoczyły sobie ubrań, choć w spontanicznej 
wesołej zabawie na pewno się tego nie uniknie! 

 

 



4. Zabawa muzyczna pt.: ,,Tańczymy z mamą i tatą”  

Korzyści płynące z zabawy: Kształtowanie ruchu i równowagi 

Piosenka lub melodia, która rozbrzmiewa z odtwarzacza szybko budzi 

zainteresowanie dzieci, nawet jeśli w tej chwili są zajęte innymi rzeczami. 

Maluchy z pewnością porzucą swoje dotychczasowe czynności lub zabawę, 

by zebrać się wokół nowego bodźca muzycznego. W sposób spontaniczny 

zaczynają się poruszać lub dreptać, jeśli muzyka jest im znana.  

Do tej zabawy potrzebujemy:  

 Muzykę o różnym rytmie 

 (np.  ,,Nimfy i wojownicy”  https://www.youtube.com/watch?v=jaRxxZ4Wung ) 

 Odtwarzacz muzyki 

Przebieg zabawy 

Rodzic proponuje dziecku, aby wspólnie potańczyć.  Włącza rytmiczną muzykę i obserwuje 

reakcję dziecka, to, czy zaczyna się spontanicznie poruszać, kołysząc się w obie strony.  

Po chwili wyłącza muzykę i proponuje taniec w parach. Następnie rodzic zmienia dziecku 

pozycje, mówiąc mu, by potańczyć na siedząco, na stojąco,  kucając itp. Rodzic stara się,  

dziecko wprawić w ruch różne części swojego ciała. Rodzic zachęca dziecko do zabawy 

mówiąc do niego po imieniu np. ,,Pokaż nam jak tańczysz Michasiu” itp.  

Wskazówki  

Do zabawy należy wykorzystać i przygotować bezpieczne miejsce w domu! 
Przed rozpoczęciem zabawy, rodzic pokazuje i tłumaczy dziecku, co ma zrobić. 
Zabawy taneczne powinny być wykonywane w kolejności – od najłatwiejszego  
do najtrudniejszego. Można je rozwijać na przestrzeni wielu dni, zawsze nawiązując  
do poprzedniego ćwiczenia i przypominając te wykonywane wcześniej. Rodzic rozpoczyna  
i pokazuje sytuacje, w których dziecko może bawić się wspólnie. Zawsze też uwzględnia 
charakter dziecka.  

 



5.Zabawa plastyczna pt.: ,,Czyścimy nasze ząbki”  

Korzyści płynące z zabawy: Podczas tej zabawy dziecko rozwija swój zmysł dotyku, 

kształtuje wyobraźnię, ale również ćwiczy swoją precyzyjność oraz przede wszystkim 

motorykę małą. Kształtuje także zachowania prozdrowotne. 

Do tej zabawy potrzebujemy: 

 wata  

 biała kartka papieru  

 2x kolorowa kartka papieru  

  klej i nożyczki 

Przebieg zabawy: 

Z jednej kolorowej kartki papieru rodzic wycina niezbyt szeroki, długi pasek, zaś z białej kartki 

papieru prostokąt, który możemy ponacinać lub wykonać razem z  dzieckiem na nim paski. 

Zadaniem dziecka jest przyklejenie elementów na pozostałą kolorową kartkę  papieru, tak 

aby przypominały szczoteczkę do zębów. Następnym zadaniem dziecka  jest przyklejenie 

waty, tak aby imitowały pastę do zębów. 

UWAGA! Rodzic musi zachować szczególną ostrożność podczas wycinania elementów oraz 
zwrócić uwagę na to,  aby dziecko nie bawiło się samo watą lub klejem  
Należy także pamiętać, aby dziecko nie znajdowało się samo obok ostrych  przedmiotów, 
takich jak np. nożyczki!   
Nożyczki najlepiej należy odłożyć w bezpieczne i niedostępne dla dziecka miejsce! 
WSKAZÓWKA: Aby urozmaicić naszą pracę możemy razem z dzieckiem ozdobić naszą 
szczoteczkę w dowolny sposób, np. naklejkami, farbkami, kredkami. 
 

 



   

 

Etap I                                                        Etap II                                         Etap III 

TYDZIEŃ 06.04.-10.04.2020r. ,,PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH”  

 

1.Zabawa „Jajka z włosami” 

 

Korzyści płynące z zabawy: rozwijanie zdolności manipulacyjnych, wiedzy ogólnej, 

systematyczności i cierpliwości 

 

Zabawa ta pozwala na obserwację wzrostu rośliny. 

 

Do tej zabawy potrzebujemy:  

 skorupki od jajek, watę, nasiona rzeżuchy, pisaki 

 



Przebieg zabawy 

Jajka należy ugotować na twardo a potem odciąć górną część w jednej czwartej wysokości. 

Następnie trzeba delikatnie wydłubać zawartość tak, aby nie uszkodzić skorupki. Na każdym 

z jajek można narysować pisakami inna buzię. Później jajka napełniamy watą i 

je wodą, a następnie znów dokładamy waty tak, by wypełniała jajko w mniej więcej trzech 

czwartych. Następnym krokiem jest zasianie przez dziecko nasion rzeżuchy w „główkach”.

Rzeżuchę można posiać dość gęsto, gdyż delikatne roślinki utworzą dość 

Wskazówki 

Należy zwrócić uwagę, by nasiona w skorupce nie były rozmieszczone zbyt ciasno, gdyż 

wtedy mogą wcale nie wyrosnąć.

Dla bezpieczeństwa, większą część zabawy wykonują rodzice

odległości obserwuje poszczegól

Maluch aktywnie, ale pod opieką rodzica,

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, by dziecko nie wzięło nasion do buzi. 

Może też spróbować narysować buźki na skorupkach!

 

2. Zabawa ruchowa pt.: ,,Idziemy po śladach zajączka wielkanocnego

Korzyści płynące z zabawy: Rozwijanie sprawności ruchowej

W miarę jak wzrastają u dziecka samodzielność, niezależność i zdolność poznawcza, zaczyna 

ono ćwiczyć swoją wolę. Łatwość poruszania się powoduje 

pewne zmiany.  

Do tej zabawy potrzebujemy: 

 Swobodną i bezpieczną

 Ślady stóp zająca powycinane z kartonu lub pianki 

gumowej 

 Skrzynie, kartonowe pudła

Przebieg zabawy: 

Jajka należy ugotować na twardo a potem odciąć górną część w jednej czwartej wysokości. 

Następnie trzeba delikatnie wydłubać zawartość tak, aby nie uszkodzić skorupki. Na każdym 

z jajek można narysować pisakami inna buzię. Później jajka napełniamy watą i 

je wodą, a następnie znów dokładamy waty tak, by wypełniała jajko w mniej więcej trzech 

czwartych. Następnym krokiem jest zasianie przez dziecko nasion rzeżuchy w „główkach”.

Rzeżuchę można posiać dość gęsto, gdyż delikatne roślinki utworzą dość bujnego „jeża”.

Należy zwrócić uwagę, by nasiona w skorupce nie były rozmieszczone zbyt ciasno, gdyż 

wtedy mogą wcale nie wyrosnąć. 

iększą część zabawy wykonują rodzice, a dziecko z bezpiecznej 

bserwuje poszczególne czynności!  

, ale pod opieką rodzica, włącza się do zabawy podczas siania nasion. 

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, by dziecko nie wzięło nasion do buzi. 

ć narysować buźki na skorupkach! 

Idziemy po śladach zajączka wielkanocnego”  

Korzyści płynące z zabawy: Rozwijanie sprawności ruchowej 

W miarę jak wzrastają u dziecka samodzielność, niezależność i zdolność poznawcza, zaczyna 

ono ćwiczyć swoją wolę. Łatwość poruszania się powoduje 

Do tej zabawy potrzebujemy:  

Swobodną i bezpieczną przestrzeń do zabawy 

powycinane z kartonu lub pianki 

Skrzynie, kartonowe pudła, poduszki itp.  

Jajka należy ugotować na twardo a potem odciąć górną część w jednej czwartej wysokości. 

Następnie trzeba delikatnie wydłubać zawartość tak, aby nie uszkodzić skorupki. Na każdym  

z jajek można narysować pisakami inna buzię. Później jajka napełniamy watą i zalewamy  

je wodą, a następnie znów dokładamy waty tak, by wypełniała jajko w mniej więcej trzech 

czwartych. Następnym krokiem jest zasianie przez dziecko nasion rzeżuchy w „główkach”. 

bujnego „jeża”. 

Należy zwrócić uwagę, by nasiona w skorupce nie były rozmieszczone zbyt ciasno, gdyż 

a dziecko z bezpiecznej 

włącza się do zabawy podczas siania nasion. 

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, by dziecko nie wzięło nasion do buzi.  

 

W miarę jak wzrastają u dziecka samodzielność, niezależność i zdolność poznawcza, zaczyna 



Rodzic tworzy tor przeszkód –

rozkłada na podłodze kartonowe pudełka do omijania lub otwierania

trasę toru, wycinając i przyklejając kontury stóp zająca. Rodzic wyjaśnia dziecku zasady 

zabawy. Towarzyszenie dzieciom podczas przemieszczania się i pokonywania przeszkód 

nie oznacza wyręczania. Rodzic ma zapewnić maluchowi przyjaz

wypełnioną przedmiotami, które można poznawać. Przestrzeń

Wskazówki: 

Rodzice maluszków muszą, uwzględniając ich potrzeby, wyznaczyć im jasne granice. 

Przestrzeń, w której poruszają się dzieci, musi być dla nich bezpieczna i gwarantować 

im swobodę działania.! 

 

 

 

 

 

3.Zabawa pt.: ,,Wielkanocny 

Korzyści płynące z zabawy:  

małej, rozwijanie zdolności plastycznych 

Pierwsze ślady pozostawione prze dziecko na kartce to zazwyczaj 

nieforemne bazgroły, bez określonego kierunku, rozproszone po całej 

kartce. Kredka lub kreda chwytane są całą dłonią. Rysunek ma 

charakter zabawowy, dziecko czerpie prz

Do tej zabawy potrzebujemy: 

 Grube kredki świecowe

 Czarne kartki papieru 

 Dowolną przestrzeń na ścianie

– ustawia stół, pod którym dziecko będzie mogło przechodzić, 

rozkłada na podłodze kartonowe pudełka do omijania lub otwierania, poduszki itp.  Zaznacza 

trasę toru, wycinając i przyklejając kontury stóp zająca. Rodzic wyjaśnia dziecku zasady 

zabawy. Towarzyszenie dzieciom podczas przemieszczania się i pokonywania przeszkód 

Rodzic ma zapewnić maluchowi przyjazną i bezpieczną przestrzeń

wypełnioną przedmiotami, które można poznawać. Przestrzeń ta stymuluje rozwój dzieci. 

maluszków muszą, uwzględniając ich potrzeby, wyznaczyć im jasne granice. 

Przestrzeń, w której poruszają się dzieci, musi być dla nich bezpieczna i gwarantować 

 

Wielkanocny rysunek” 

 Rozwijanie sprawności dłoni- motoryki 

zdolności plastycznych  

Pierwsze ślady pozostawione prze dziecko na kartce to zazwyczaj 

nieforemne bazgroły, bez określonego kierunku, rozproszone po całej 

kartce. Kredka lub kreda chwytane są całą dłonią. Rysunek ma 

charakter zabawowy, dziecko czerpie przyjemność z poruszania ręką.  

Do tej zabawy potrzebujemy:  

Grube kredki świecowe 

 

przestrzeń na ścianie 

ustawia stół, pod którym dziecko będzie mogło przechodzić, 

oduszki itp.  Zaznacza 

trasę toru, wycinając i przyklejając kontury stóp zająca. Rodzic wyjaśnia dziecku zasady 

zabawy. Towarzyszenie dzieciom podczas przemieszczania się i pokonywania przeszkód  

ną i bezpieczną przestrzeń, 

ta stymuluje rozwój dzieci.  

maluszków muszą, uwzględniając ich potrzeby, wyznaczyć im jasne granice.  

Przestrzeń, w której poruszają się dzieci, musi być dla nich bezpieczna i gwarantować  

 



Przebieg zabawy:  

Rodzic przykleja na ścianie dla swojej pociechy czarną kartkę. Na kartce rysuje ramkę. Rodzic 

mówi dziecku, że dzisiaj będziemy malować obrazy, jak prawdziwi artyści. Wręcza 

maluszkowi świecową kredkę i zachęca do malowania wewnątrz ramki. W trakcie zabawy 

należy chwalić maluszka za jego pracę. Gdy maluszek zakończy rysować, rodzic może pomóc 

zatytułować pracę i zapisuje ją wraz z imieniem dziecka. Jeśli rodzic dysponuje kamerą lub 

aparatem może wykonać portret autora i jego dzieła.  

Wskazówki: 

Przy tej zabawie pamiętajmy, aby wyjaśnić dziecku do czego służy kredka. Miejmy nasze 

pociechy pod opieką w trakcie zabawy. Pilnujmy, aby dzieci wykorzystywały kredkę 

zgodnie z ich przeznaczeniem! Możliwe jest, że dzieci będą szczególnie pobudzone, gdy 

dostaną do ręki kredkę. Dzieci w tym wieku bowiem bardzo lubią wykonywać czynności 

związane z rysowaniem. Znajdą się też dzieci, które nie będą specjalnie zainteresowane, bo 

będzie to dla nich pierwsze tego typu doświadczenie. Dobrze w takiej sytuacji pokazać 

dziecku, w jaki sposób możemy się bawić – wykonując pierwszy ruch na kartce.   

 

 

 

 

4. Zabawa „Nakrapiana pisanka” 

 

Korzyści płynące z zabawy: rozwijanie małej motoryki i kreatywności 

 

Malowanie jajek to niełatwe zajęcie, gdyż materiał ten jest nietypowy i skłonny do 

uszkodzeń. Mimo to nawet małe dziecko może sobie z tym zdaniem nieźle poradzić. 

 

Do tej zabawy potrzebujemy:  

 wydmuszkę z jajka,  

 pędzel,  

 gęstą farbę plakatową,  

 patyczek do szaszłyka 



 

Przebieg zabawy 

Aby wykonać wydmuszkę, rodzic dziurkuje j

innego metalowego przyrządu z ostrą końcówką, starając się , by jedna dziurka była bardzo 

mała, druga nieco większa. Po wydmuchaniu wkłada patyczek od szaszłyka do dziurek tak,

aby jajko trzymało się w miarę wysok

Dziecko z bezpiecznej odległości przygląda się czy

Należy zwrócić uwagę, aby dziecko nie bawiło się patykiem do szaszłyka lub innym 

niebezpiecznym przyborem!  

Cały czas mamy swoje dziecko w zasięgu wzroku!

Dla bezpieczeństwa, jajko przeznaczone na wydmuszkę należy

i odpowiednio umyć! 

Gdy wydmuszka będzie gotowa, rodzic trzyma patyczek i pomaga dziecku zamoczyć wąski 

pędzel w farbie. Następnie pokazuje mu, jak może robić na pisance kropki. Po jakimś czasie 

można zachęcić dziecko do zmiany koloru farby. Pisanka jest prosta do wykonania i

efektownie.  

UWAGA: Należy pamiętać, że dziecko będzie wymagało 

podczas pracy, jednak pozwólmy dziecku na bycie jak najbardziej samodzielnym. 

 

 

 

5. Zabawa pt.: ,,Baranek” 

 Korzyści płynące z zabawy: Podczas tej zabawy dziecko rozwija zmysł dotyku, kształtuje 

wyobraźnię, ale przede wszystkim dobrze się bawi. 

Do wykonania tej pracy plastycznej będziemy potrzebować: 

Aby wykonać wydmuszkę, rodzic dziurkuje jajko z dwóch stron przy pomocy widelca lub

innego metalowego przyrządu z ostrą końcówką, starając się , by jedna dziurka była bardzo 

mała, druga nieco większa. Po wydmuchaniu wkłada patyczek od szaszłyka do dziurek tak,

aby jajko trzymało się w miarę wysoko. Jeżeli opada, można zabezpieczyć je plasteliną. 

Dziecko z bezpiecznej odległości przygląda się czynnościom, które wykonuje rodzic!

Należy zwrócić uwagę, aby dziecko nie bawiło się patykiem do szaszłyka lub innym 

 

swoje dziecko w zasięgu wzroku! 

Dla bezpieczeństwa, jajko przeznaczone na wydmuszkę należy dokładnie

Gdy wydmuszka będzie gotowa, rodzic trzyma patyczek i pomaga dziecku zamoczyć wąski 

pędzel w farbie. Następnie pokazuje mu, jak może robić na pisance kropki. Po jakimś czasie 

można zachęcić dziecko do zmiany koloru farby. Pisanka jest prosta do wykonania i

Należy pamiętać, że dziecko będzie wymagało obecności i 

jednak pozwólmy dziecku na bycie jak najbardziej samodzielnym. 

 

Korzyści płynące z zabawy: Podczas tej zabawy dziecko rozwija zmysł dotyku, kształtuje 

wyobraźnię, ale przede wszystkim dobrze się bawi.  

Do wykonania tej pracy plastycznej będziemy potrzebować:  

ajko z dwóch stron przy pomocy widelca lub 

innego metalowego przyrządu z ostrą końcówką, starając się , by jedna dziurka była bardzo 

mała, druga nieco większa. Po wydmuchaniu wkłada patyczek od szaszłyka do dziurek tak, 

o. Jeżeli opada, można zabezpieczyć je plasteliną. 

nnościom, które wykonuje rodzic! 

Należy zwrócić uwagę, aby dziecko nie bawiło się patykiem do szaszłyka lub innym 

dokładnie wyszorować                       

Gdy wydmuszka będzie gotowa, rodzic trzyma patyczek i pomaga dziecku zamoczyć wąski 

pędzel w farbie. Następnie pokazuje mu, jak może robić na pisance kropki. Po jakimś czasie 

można zachęcić dziecko do zmiany koloru farby. Pisanka jest prosta do wykonania i wygląda 

obecności i pomocy rodzica 

jednak pozwólmy dziecku na bycie jak najbardziej samodzielnym.  

 

Korzyści płynące z zabawy: Podczas tej zabawy dziecko rozwija zmysł dotyku, kształtuje 



 watę opatrunkową  

 klej  

 obrazek baranka   

Obrazek do pobrania możliwy np. tutaj: https://dzieciakiwdomu.pl/2017/04/wielkanocne-

szablony-do-druku.html  

Przebieg zabawy: 

Zadaniem dziecka jest wyklejenie szablonu baranka watą.   

UWAGA:  

Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dziecka, aby nie bawiło się samo watą lub 
klejem, a po zabawie zaraz umyć ręce! 
Należy pamiętać, że dziecko będzie wymagało pomocy rodzica podczas wyklejania, jednak 
pozwólmy dziecku na bycie jak najbardziej samodzielnym.  
 
WSKAZÓWKA: Naszą pracę możemy urozmaicić poprzez pomalowanie pozostałych części 

baranka.   

 

 

 



                                                                                                                                       Opracowały: 
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