
Drodzy Rodzice i Dzieci 

W tym tygodniu nasze propozycje zadań do wykonania będą różniły się od 

poprzednich. Nie będzie podziału na aktywności w zależności od dnia, tak jak  

w przedszkolu. A to dlatego, że zbliża się bardzo ważna chwila Dzień Mamy. 

Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym świecie. Święto to przypomina  nam, jak 

ważne są nasze Mamy oraz że każdej Mamie należy się moc uścisków, buziaków i milion 

bukietów kwiatów za jej bezwarunkową miłość. W normalnym trybie pracy juz od  

miesiąca przygotowywalibyśmy się na ten dzień : ucząc się piosenek, wierszyków, tańców,  

tworząc własnoręcznie przygotowane  upominki, aby  w  Dniu Mamy zaprezentować swoje 

umiejętności, a tym samym wyrazić naszą wdzięczność i uczucie.  

W obecnej chwili nie jest to możliwe  więc zaproponujemy Wam wspólne zabawy, które 

integrują zacieśniają więzi i pozwolą razem spędzić czas.  Ten czas nie jest tylko dniem 

mamy ale całej rodziny. Prosimy tatusiów  aby w miarę możliwości i wolnego czasu 

włączyli się do zaproponowanych działań.  Czas poświęcony dzieciom to wartość, 

której nie można kupić w sklepie z zabawkami. To wartość, o której możemy 

zadecydować wyłącznie my sami i która z pewnością zaprocentuje w ich 

dorosłym życiu. 

 

 



 

Poniedziałek 25. 05.2020 

Dzisiaj proponujemy pieczenie ciasteczek.  Poniżej zamieszczamy przykładowy 

przepis dla tych mam, które na co dzień nie pieką i nie mają w swoich 

przepisach sprawdzonej receptury. Jest to tylko propozycja.  Możecie 

wykorzystać swoje własne sprawdzone przepisy i upiec ciasteczka, babeczki, 

ptysie czy beziki. Najważniejsze aby zrobić to razem z dziećmi. Wspólne 

pieczenie to doskonała okazja, by nauczyć dzieci prostych czynności w kuchni, 

budować nowe relacje, wzmacniać więzi. Wspólne pieczenie to nie tylko 

zabawa ale również rozwój. Wyrabianie i formowanie ciasta pozwala doskonalić 

zdolności manualne, ćwiczy nadgarstki i dłonie, niweluje napięcia mięśniowe. 

Pieczenie to także nauka organizacji i planowania poszczególnych czynności.  

Dużą przyjemność sprawia dzieciom własnoręczne dekorowanie wypieków. Od  

ich fantazji i wyobraźni zależy, czy ciasto będzie posypane cukrem pudrem, 

polane czekoladą czy przystrojone kolorowym lukrem i posypane posypką do 

ciasta. 

 

Kruche ciasteczka                              

Składniki:  

 300 g mąki pszennej 

 150 g masła, zimnego 

 70 g cukru pudru 

 1 jajko  

 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

 szczypta soli 

 

Sposób przygotowania 

1. Do miski wsypujemy mąkę, pokrojone na małe kawałki zimne masło, cukier 

puder, jajko, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Zagniatamy na jednolitą 

masę ręką lub robotem kuchennym. Z ciasta formujemy kulę, owijamy  folią 

spożywczą. Wstawiamy do lodówki na co najmniej 1 godzinę. 

2. Schłodzone ciasto krótko zagniatamy  i rozwałkowujemy na posypanym mąką 

blacie na grubość ok. 5 mm. Przy pomocy foremek  wycinamy z ciasta 

dowolne kształty i układamy je w odstępach na blasze wyłożonej papierem do 

pieczenia.  



3. Ciasteczka pieczemy w nagrzanym piekarniku ok. 12 minut w temperaturze 

180°C do lekkiego zarumienienia. Po upieczeniu pozostawić do ostygnięcia.  

4. Wystudzone ciasteczka dowolnie dekorujemy. 

 

Dzisiejsze przygotowanie ciasteczek jest bardzo ważnym elementem tego 

tygodnia, gdyż zostaną one wykorzystane jutro. 

 

 

Kto nie ma możliwości upieczenia ciasteczek, na następnej stronie jest karta 

pracy z babeczkami do pokolorowania. Możecie ją wydrukować i wspólnie 

pokolorować , wyciąć,  ułożyć kompozycję,  nakleić na kartkę lub papierowy 

talerzyk lub wykorzystać dowolnie wg własnego pomysłu.  Jeśli nie macie 

możliwości wydrukowania karty, możecie narysować ciasteczka, odrysować 

ciasteczka od foremek narysować babeczki, tort itp. Najważniejsze w tym 

działaniu jest to, aby zrobić to wspólnie z dzieckiem.  

 

 

 

 

 



 



Wtorek 26 05.2020 

 

Dzisiaj obchodzimy "Dzień Matki". Wszystkim mamom  składamy 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu i radości. 

Z tej okazji wyruszamy na rodzinny piknik. Możecie pojechać do lasu, na łąkę, 

do ogrodu, na działkę lub urządzić piknik we własnym mieszkaniu. 

Najważniejsze, że wspólnie rodzice i dzieci. 

 

Co zabieramy na piknik 

 koc 

 talerzyki i sztućce 

 serwetki  lub ręcznik papierowy. 

 kosz z ulubionymi przekąskami całej rodziny 

 ciasteczka, które wspólnie zrobiliśmy  z dziećmi (jeśli nie upiekliśmy 

ciasteczek zabieramy do dekoracji babeczki, które wspólnie 

pokolorowaliśmy. 

 

Piknik to nie tylko siedzenie na kocyku i jedzenie pyszności. Warto przy tym 

miło spędzić czas na świeżym powietrzu. Ruch jest potrzebny do prawidłowego 

rozwoju, więc warto korzystać z okazji. Zabawy ruchowe sprawiają, że 

kształtuje się poczucie równowagi, sprawność mięśni, precyzja ruchów, 

zręczność. To polepszy też jego zdrowie, sen, apetyt i odporność.  Oto kilka 

propozycji zabaw do wykorzystania. 

 

Zabawa „ciepło- zimno”: 

Zadaniem szukającego jest odnalezienie ukrytego przedmiotu. Pozostali 

uczestnicy podpowiadają  “ciepło-zimno”, używanie słów “pod”, “za tobą” – aby 

pomóc w zlokalizowaniu schowanej rzeczy. 

 

Butelka pełna czasowników: 

Do pustej butelki ( lub innego pojemnika) wrzucić karteczki z różnymi 

czasownikami (np. skakać, tańczyć). Dziecko losuje po jednym, mama lub tata 

czyta na głos i wspólne wykonujemy daną czynność. 

 

Rzucanie do celu 

Ustawiamy pojemnik w odległości 1–2 metrów od siebie (w zależności od 

wieku dziecka), wyznaczamy linię, np. kładąc kawałek wstążeczki. Stoimy za 



linią i wrzucamy piłki do miski. 
 

 

Przynieś mi 

Prosimy dziecko o przyniesienie: kwiatka, patyczka, gałązki itp. 

 

 Pajęczynka 

Między drzewami rozwieszamy sznurki na kształt pajęczyny. Uczestnicy 

 starają się przejść między nimi, tak aby dotknąć sznurka jak najmniejszą ilość 

razy 

  

 Tor przeszkód 

 Układamy tor przeszkód wykorzystując naturalne przeszkody.  

 

Budowanie bazy 

Do zbudowania bazy/domku możemy użyć wszystkiego, co znajduje się                 

w zasięgu ręki. Na pikniku w plenerze wykorzystujemy gałęzie, patyki, trawę,       

a kiedy piknik odbywa się w domu możemy użyć stołu jako konstrukcji, koca, 

poduszek. Dziewczynki z pewnością będą traktowały naszą budowlę jako dom 

lub zamek, natomiast dla chłopców może być to niesamowita forteca obronna. 

Dzieci uwielbiają zabawy w których mogą dać się ponieść odrobinie fantazji,     

a już szczególnie kiedy rodzice pozwalają się zaprosić do tego fascynującego 

świata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 27.05.2020 

 

Dzisiaj czas na wspomnienia z wczorajszego pikniku. Dzieci uwielbiają 

eksperymenty i twórcze zabawy. Będą zatem zachwycone  samodzielnym 

stworzeniem farb, które w kilka sekund po włożeniu do kuchenki mikrofalowej  

lub piekarnika rosną i tworzą piękną wielobarwną  strukturę.  

 

Do przygotowania tych farb potrzebne nam będą następujące składniki: 

 szklanka soli 

 szklanka mąki  

 szklanka wody  

 farby plakatowe lub barwniki spożywcze  

 

Przygotowanie: 

Sól, mąkę i wodę mieszamy ze sobą tak aby powstała jednolita masa. Następnie 

masę możemy  wlać do kilku miseczek i dodać różne kolory farb bądź 

barwników, (nie musimy dodawać barwników do masy tylko pomalować 

farbami już gotowy obrazek). Całość mieszamy i możemy tworzyć obrazy. 

Dzieci mogą malować patyczkiem, pędzlem, palcem. 

Temat pracy  "Nasze wspomnienia z pikniku" ( mogą być kwiaty, łąka, 

drzewa, las, jezioro, samochód, ptaki  itp. wszystko co będzie nam sie kojarzyło 

z piknikiem). 

Gdy obraz będzie gotowy najlepiej będzie go wypiec 

w kuchence mikrofalowej przez 30 sekund lub w piekarniku nastawionym na 

180 stopni i zapiekać około 1-2 minut. Gdy farba zaczyna się podnosić 

wyłączamy piekarnik i jeszcze przez chwilę trzymamy pracę w piekarniku żeby 

farby nie opadły. 

 

Czekamy z niecierpliwością na efekty waszej pracy. Prosimy o przesłanie zdjęć 

na naszego grupowego maila. 

 

 

 

 

 



Czwartek 28.05.2020 

 

Gdy na dworze jest ciepło, powiewa lekki wiatr jest to odpowiednia pogoda na 

puszczanie latawca. Możemy go kupić ale  jeszcze większą frajdę sprawiają te 

robione własnoręcznie. Poniżej zamieszczamy prostą instrukcję . Zachęcamy do 

wypróbowania. 

  

Lista potrzebnych rzeczy 

 

 

 2 proste gałązki lub listewki – jedna dłuższa druga krótsza o 10-15 cm 

 sznurek kilka metrów najlepiej  bawełniany masarski  lub dratwę (zamiast 

sznurka do sterowania latawcem można użyć żyłki wędkarskiej – jest lżejsza. 

Można nawinąć ją na kawałek drewna. Dzięki temu będzie łatwiej utrzymać 

w rękach lecący latawiec.)  

 gazeta. kolorowy papier – duży arkusz 

 klej 

 nożyczki 

 ołówek 

 

Jak zrobić latawiec krok po kroku 

1. Przycinamy listewki do odpowiedniej długości. Jedna z listewek powinna 

być krótsza od drugiej o 10-15 cm.  Około 2 cm od końca robimy na każdej 

listewce wcięcia. Będą one służyły do poprowadzenia przez nie sznurka. 

2. Wyznaczamy dokładny środek każdej z listw i związujemy je ze sobą 

tasiemką  na kształt krzyża (pod kątem 90 stopni). Krótsza listwa powinna 

znajdować się na wysokości około 2/3 dłuższej listewki. Wiązanie możemy 

wzmocnić klejem. 

3.  Otaczamy latawiec dookoła sznurkiem, obwiązując go dookoła każdego 

wgłębienia. Sznurek powinien być naprężony (nie za mocno).  Zbyt mocne 

naprężenie może wygiąć listewki,  a to spowoduje, że latawiec nie poleci. 

Konstrukcja latawca jest gotowa. 

 



 
 

4. Szkielet latawca kładziemy na gazecie ( kolorowym lub szarym papierze, 

bibule). Obrysowujemy latawiec dookoła, wzdłuż linii sznurka  zachowując  

odstęp około 3 cm. Te 3 cm będą nam potrzebne, aby zagiąć papier                      

i przymocować go do szkieletu latawca. Wycinamy szkic z papieru. 

5. Kilka kropel kleju dajemy na górne i boczne rogi konstrukcji. Odwracamy 

szkielet, tak aby punkty z klejem były skierowane ku ziemi i kładziemy go na 

papierze, w odpowiedniej pozycji. Klej ten będzie pomagał utrzymać papier 

w odpowiedniej pozycji. Czekamy aż klej wyschnie; 

6. Zaginamy do środka paski papieru wychodzące poza ramy konstrukcji 

(wzdłuż sznurków). Po zagięciu przyklejamy je do papieru znajdującego się 

już w środku ramy.  

 
 

 



7. Ucinamy bardzo długi kawałek sznurka (żyłki). Będzie on potrzeby do 

puszczania latawca. Jego koniec przywiązujemy do obu sznurków 

zamocowanych na szkielecie w punkcie ich krzyżowania się.  Sznurek 

(żyłka) powinien móc swobodnie się przesuwać. Będzie to umożliwiało 

sterowanie latawcem. 

 
 

8. Gdy już latawiec będzie gotowy, możemy go pomalować farbkami, 

flamastrami. Wszystko zależy od naszej fantazji. Aby zrobić ogon latawca, 

możemy użyć nitki. Jest ona lekka, zatem nie będzie miała znacznego 

wpływu na sterowanie latawcem. Nitkę z przywiązanymi do niej kawałkami 

bibuły mocujemy do tylnej części latawca. Latawiec gotowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek 28.05.2020 

 

Dzisiaj proponujemy zabawę, która sprawia wiele radości i dzieciom i dorosłym. 

Gigantyczne bańki mydlane. Płyn do baniek mydlanych możemy kupić             

w sklepie zabawkowym, ale my proponujemy zrobienie własnego płynu. 

 

Do wykonania płynu potrzebujemy: 

 1 litra wody 

 100 ml gęstego płynu do mycia naczyń  

 1 łyżki gliceryny 

 

Wystarczy zmieszać składniki i gotowe. Im bardziej skoncentrowany płyn, tym 

lepsze (większe) wychodzą bańki (proponujemy płyn do naczyń Fairy). 

Gliceryna do kupienia w aptece. 

 

Do wykonania patyków, dzięki którym stworzymy wielkie bańki 

potrzebujemy: 

 2 patyków 

 bawełnianego sznurka lub klasycznych sznurówek 

 folii lub rurek termokurczliwych. 

 

Potrzebujemy dwa kawałki sznurka: 80 cm i 120 cm. Związujemy końce 

sznurków w supeł i mocujemy do patyków.  Narzedzie do robienia baniek 

gotowe. 

 
Możemy teraz  przeprowadzić zawody  na największą i najtrwalszą bańkę. 

 

Życzymy  wspanialej zabawy i czekamy na fotorelację :):). 

 


