
Zajęcia z 17.04.2020r. 
- rozwijanie motoryki dużej 
- rozwijanie koordynacji obustronnej 
- rozwijanie uwagi wzrokowej i słuchowej 
- budowanie wspólnego pola uwagi 
1. Witam was serdecznie. Zaczniemy od zabawy z muzyką. 

• Róbcie tak, jak ja:  

• prawa noga, lewa noga, hop w przód, hop w tył, hop w przód 

• Prawa noga, lewa noga, hop w przód, hop w tył, hop wprzód, na końcu obrót. 

• Na prawą nogę założę gumkę recepturkę, żebym wiedział, że to jest moja prawa noga. 
2. Przyszedł czas na magiczne pudło.  

• Mieliście znaleźć jedną rzecz w domu do naszego pudełka.  

• Ja znalazłem okulary, odrysuję, może tu, gotowe, do pudełka.  

• Losujemy i układamy w konturach.  

• Pomóżcie proszę. Wszystko mi się udało dopasować, chowamy do pudełka. 

• Zobaczymy, ile mamy tych rzeczy.  

• Miejsca jest jeszcze dużo na kartonie, także szukamy dalej ciekawych przedmiotów do 
obrysowania. 

3. Czas na zabawę z rolkami. Dziś tor przeszkód.  

• Znalazłem pokrywkę od pudełka od butów, rolki po papierze toaletowym, kawałek materiału, 
orzeszek, klej. 

• Na dwa palce nakładam rolkę od papieru i smaruję klejem.  

• Nawijam kawałem materiału i przyklejam do pudełka od wewnętrznej strony.  

• Biorę orzeszek i próbuję przejść tunel, musze kierować obiema rękoma całym pudełkiem. 
Udało mi się. Spróbujcie, fajna zabawa. 

4. A teraz magiczne sztuczki z atramentem.  

• Potrzebuję dwóch szklanej, łyżkę octu (dziwnie pachnie), zimnej i gorącej wody, łyżeczkę i 
atrament. Ja mam w tubce ale może uda się coś wycisnąć z wkładu do długopisu.  

• Wpuszczam parę kropel atramentu do zimnej wody, atrament pięknie się porusza w szklance, 
mieszam, woda jest niebieska.  

• Wpuszczam parę kropel atramentu do gorącej wody (uważajcie, uśmiechamy się do rodziców 
o pomoc) i atrament znika, mieszam łyżeczką, nie ma. 

• Do szklanki z gorąca wodą dodaje trochę octu i zobaczcie pojawił się.  

• Nie wylewajcie wody, popatrzcie, czy atrament zniknie w szklance czy woda będzie cały czas 
niebieska. To są czary mary, później wylewamy wodę do zlewu - nie pijemy, pamiętajcie!!!. 

5. Dużo dziś się działo, odpoczywamy.  

• Włączam spokojną muzykę, biorę swoje bąble, wrzucam tabletkę musującą i patrzę, jak bąble 
poruszają się. Odpoczywam.  

• Wy też odpocznijcie.  

• Odzywał się do mnie Pan Sowa. Odwiedzimy go następnym razem.  

• Do zobaczenia pa…pa…  
 
 Wujek Mariusz 


