
Rodzinne zadania mają na celu rozwijanie umiejętności z kilku obszarów rozwoju, 

natomiast w większości wspomagają rozwój procesów poznawczych.  Dajcie do wyboru 

dziecku 3-4 karty które chciałoby wykonać :) Podzielcie pracę na kilka dni :)

Karta nr 1. Rozwija precyzję ruchu palców dłoni oraz znajomość kolorów. 

Karta nr 2. Rozwija umiejętności grafomotoryczne. 

Karta nr 3. Rozwija myślenie i koordynację wzrokowo - ruchową, poszerza wiedzę ogólną. 

Karta nr 4. Rozwija kompetencje matematyczne- znajomość figur geometrycznych oraz 

znajomość kolorów.  

Karta nr 5. Rozwija kompetencje matematyczne- przeliczanie, oraz koordynację wzrokowo

- ruchową. 

Karta nr 6. Rozwija koordynację wzrokowo - ruchową, umiejętności grafomotoryczne oraz 

matematyczne. 

Karta nr 7. Rozwija procesy myślenia logicznego oraz wiedzę ogólną.  

( porozmawiaj z dzieckiem na temat zjawisk, które zachodzą w przyrodzie). 

Karta nr 8. Rozwija koordynację wzrokowo- ruchową, usprawnia analizę i syntezę 

wzorową, rozwija mowę. ( Poproś dziecko o nazwanie zwierząt i wydanie odgłosów jakie 

wydaje zwierzę- naśladowanie).  

Karta nr 9. Rozwija umiejętności grafomotoryczne, znajomość kolorów uczy sekwencji . 

Karta nr 10. Rozwija sferę polisensoryczną - dotyk, wzrok. 

Karta nr 11. Rozwija kompetencje matematyczne oraz grafomotoryczne. 

Karta nr 12. Rozwija spostrzeganie oraz logiczne myślenie. 



Karta nr 13. Rozwija umiejętności oceny stanu pogody- zjawisk atmosferycznych.  

Karta nr 14. Rozwija znajomość kolorów, grafomotorykę oraz wiedzę ogólną. 

Klasyfikowanie. 

Karta nr 15. Rozwija analizę i syntezę wzrokową. Grafomotorykę. 

Karta nr 16. Rozwija inteligencję emocjonalną oraz umiejętności grafomotoryczne. 

Karta nr 17. Rozwija inteligencję emocjonalną. ( karta może służyć do oceny emocji 

każdego dnia). 

Karta 18. Poznanie nowych doświadczeń i materiałów np. Tusz- kleksy. ( wytłumacz 

dziecku co to jest kleks). 
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Imię i nazwisko 

Mój autoportret: 



Karta nr 1
Potrzebne materiały: 
plastelina w kolorze czerwonym i zielonym

 
 

Z plasteliny zrób małe kuleczki, a następnie wyklej wzór zgodnie z kolorystką. 

Paulina Kozłowska



Karta nr 2
Potrzebne materiały: 
ołówek lub kredka  

Weż swoją ulubioną kredkę lub ołówek i rysuj po śladzie!

Paulina Kozłowska



Karta nr 3
Potrzebne materiały: 
ołówek lub kredka  

Połącz linią zwierzę z właściwym pokarmem.

Paulina Kozłowska



Karta nr 4
Potrzebne materiały: 
ołówek oraz kredki: zielona, czerwona, żółta 

Narysuj figury geometryczne po śladzie. Następnie pokoloruj wszystkie
koła na żółto, kwadraty na zielono, trójkąty na czerwono.
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Karta nr 5
Potrzebne materiały: 
ołówek lub kredka  

Policz owoce. W ramce narysuj tyle kresek, ile jest owoców. 

Paulina Kozłowska



Karta nr 6
Potrzebne materiały: 
ołówek lub kredka  

Narysuj obok taką samą figurę geometryczną. Nazwij ją. 
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Karta nr 7
Potrzebne materiały: 
ołówek lub kredka  

Otocz pętlą obrazki, które świadczą o nadejściu wiosny. 

Paulina Kozłowska



Karta nr 8
Potrzebne materiały: 
nożyczki i klej  

Wytnij obrazek. Poprzecinaj go wzdłuż czarnych linii. Na
kolejnej stronie ułóż go i przyklej. 

Paulina Kozłowska
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Karta nr 9
Potrzebne materiały: 
 kredki  

Pokoloru kolejne elementy według wzoru.
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Wykorzystaj farby plakatowe i palacami pomaluj poniższą ilustrację.

Karta nr 10
Potrzebne materiały: 
farby plakatowe

Paulina Kozłowska



Pokoloruj na czerwono największe serce, a na różowo najmniejsze.

Karta nr 11
Potrzebne materiały: 
kredki

Paulina Kozłowska

Pokoloruj na żółto większe jabłko, a na zielono mniejsze.

Pokoloruj na żółto gwiazdki tej samej wielkości.

Pokoloruj tą samą kredką arbuzy tej samej wielkości. 



Połącz w pary takie same koty,

Karta nr 12
Potrzebne materiały: 
ołówek

Paulina Kozłowska



Odczytaj z obrazków porę dnia i pogodę. Spójrz za okno i otocz
pętlą obrazek, który wskazuje dzisiejszą pogodę.

Karta nr 13
Potrzebne materiały: 
ołówek
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Połącz zieloną linią wszystkie owoce, a niebieską wszystkie warzywa.

Karta nr 14
Potrzebne materiały: 
kredki: zielona i niebieska
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Dorysuj drugą część obrazka według wzoru. 

Karta nr 15
Potrzebne materiały: 
kredki
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Narysuj w ramce porter swojej rodziny. 

Karta nr 16
Potrzebne materiały: 
kredki
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Nazwij emocje przedstawione na obrazkach. Zastanów się, jak się
dzisiaj czujesz i otocz pętlą odpowiednią emotikonę. 

Karta nr 17
Potrzebne materiały: 
ołówek
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Za pomocą farb i/lub tuszu stwórz  na tej stronie kleksy. Następnie
przyjrzyjcie się im z rodzicami i zastanówcie się, co one mogą

przypominać. Dobrej zabawy! 

Karta nr 18
Potrzebne materiały: 
farby plakatowe i/lub tusz
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Razem z rodzicami przygotujcie pieczątki z ziemniaków. Poodbijaj
tutaj wzory, które udało wam się wspólnie stworzyć. 

Karta nr 19
Potrzebne materiały: 
farby plakatowe, pieczątki z ziemniaków
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Stwórz drzewo odrysowując dłoń mamy lub taty. Pomaluj pień i
gałęzie brązową farbą. Następnie palcami namaluj zielone liście. 

Karta nr 20
Potrzebne materiały: 
ołówek, farby plakatowe
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Nazwij zmysły, a następnie połącz je z odpowiednimi obrazkami. 

Karta nr 21
Potrzebne materiały: 
ołówek
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Włóż monety pod kartkę, a następnie rysuj ołówkiem lub kredką po
kartce, by uzyskać ich odbicie

Karta nr 22
Potrzebne materiały: 
ołówek lub kredki, monety 
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Lista zadań do wykonania  dla dzieci i rodziców z cyklu:
"Gimnastyka buzi i języka"

Paulina Kozłowska

Podzielcie na sylaby słowo "jarzębina" i podskoczcie tyle razy, ile jest sylab.

Spróbujcie dotknąć językiem czubek nosa.

Kląskajcie jak koniki przeskakując z nogi na nogę.

Policzcie czubkiem języka górne zęby.

Zróbcie zabawną minę.

Wypowiedzcie zaklęcie: "tda, tdo, tde, tdu!"

Zróbcie zabawną minę.

Mlaskaj językiem o podniebienie. 

Śpiewajcie "la, la, la, la", tańcząc!

Mlaskaj językiem o podniebienie. 

Zdmuchnijcie z ręki piórko. 

Chrumkajcie jak świnki. 

Cmokajcie. 

Zróbcie rybi pyszczek z warg - zamykajcie go i owierajcie. 

Nadymajcie policzki. 

Machając rękami, naśladujcie odgłos wydawany przez sowę: "Hu, hu, hu".

Zróbcie wdech nosem, a wydech ustami. 



Masa porcelanowa
skrobia ziemniaczana (250g), 
klej do drewna (250g),
2 łyżki oliwki (np. Bambino),
2 łyzki octu.

Masa aksamitna
odżywka do włosów 300 ml,
skrobia  ziemniaczana 500g,
opcjonalnie: barwniki spożywcze.

skrobia ziemniaczana (jeden kilogram),
jedno opakowanie pianki do golenia,
odrobina płynu do mycia naczyń,
opconalnie: barwniki spożywcze. 

Przepisy na masy plastyczne i
sensoryczne

Mannolina
1 szklanka kaszy manny,
1/2 szklanki ciepłe wody,
opcjonalnie: kilka kropel barwnika spożywczego. 

Ciecz nienewtonowska
woda (pół szklanki),
skrobia ziemniaczana (jedna szklanka),
opcjonalnie: barwniki spożywcze.

Paulina Kozłowska

Masa solna
Mąka, sól, woda w proporcji 2:2:1

Piasek księżycowy
cztery szklanki mąki pszennej,
pół szklanki oleju.

Piankolina



jeden kubek mąki,
jeden kubek sody oczyszczonej,
1/4 kubka oleju,
brokat,
opcjonalnie: barwniki spożywcze.

Masa aksamitna
odżywka do włosów 300 ml,
skrobia  ziemniaczana 500g,
opcjonalnie: barwniki spożywcze.

100 ml wody,
cztery łyżki mąki,
barwniki spożywcze lub naturalne (np. kurkuma, sok z buraka)

Przepisy na masy plastyczne i
sensoryczne

Masa mydlana
jedna szklanka mydła w płynie,
0,5 kg skrobi ziemniaczanej,
opcjonalnie: barwniki spożywcze. 

Domowa ciastolina
dwie szklanki mąki,
jedna szklanka soli,
dwie płaskie łyżki proszku do
pieczenia,
dwie łyżki oleju,
jedna szklanka wrzątku,
barwniki spożywcze. 

Mieszamy mąkę, sól, proszek do
pieczenia i olej, a następnie dodajemy
wrzątek. Mieszamy na początku łyżką,
a potem, gdy masa się schłodzi,
ugniatamy dłońmi. Na koniec dodajemy
barwnik spożywczy.

Masa musująca

Paulina Kozłowska

Piasek kinetyczny
dwie filiżanki mąki (ziemniaczane lub pszennej),
1,5 filiżanki oliwki do ciała (np. Bambino).

Domowe farby

Wykonanie:



Kolejna część w
przygotowaniu...

 
Dobrej zabawy!

Paulina Kozłowska


