
 

 
 

 

 

RAJSKIE PRZEDSZKOLE 

Weekendowe propozycje dla chętnych przedszkolaków 

GAZETKA NR 10 

 

 

 

 



1. Rysuj po śladzie i pokoloruj obrazek wg wzoru. 

 



2. Posłuchaj piosenki „Była sobie żabka mała” - Piosenki dla dzieci bajlan-

dia.tv -https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=u0sql4bx4PI 

 

 Pokaż jak skacze żabka. 

 Spróbuj naśladować odgłos – wymawiaj zgłoski: rech-rech,  kum- kum.   

 Wystukaj rytm piosenki, uderzając łyżeczką do herbaty w blat stołu. 

 

 

3. Wykonaj pracę plastyczną – „Wesoła żabka” 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=u0sql4bx4PI


Będą Ci potrzebne: 

 niebieska rysunkowa    kartka, 

 zielona bibuła 

 3 duże i 4 małe zielone koła wycięte z bloku, 

 2 średnie koła pomarańczowe i czerwone 

 klej 

 nożyczki 

 

Spróbuj wykonać pracę według przedstawionego wzoru.  

Pamiętaj, by najpierw ułożyć elementy na kartce a nie od razu je naklejać.              

Może zielona żabka zrobiona z kółeczek, z kłapiącym pyszczkiem, przywoła wiosenną pogo-

dę? 

 

 

4. Wykonaj doświadczenie – Tęcza z cukierków- zostań małym badaczem.  

 podczas wykonywania doświadczeń może Ci pomóc obejrzenie filmu instruktażowego 

  https://youtu.be/4FHbbc8v1Cs 

 

Będą Ci potrzebne:  

- biały talerz, 

- opakowanie kolorowych cukierków, 

- i odrobina wody.  

 

 Wykładamy cukierki na talerzu tak, by tworzyły koło. Polewamy wodą, czekamy 

chwilę i… gotowe! 
 

 

 

https://youtu.be/4FHbbc8v1Cs


 

5. Uzupełnij drobinkami plasteliny „otworki”  na obrazku „Wiosenna łąka” 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Zabawne zagadki logiczne dla dzieci – spróbuj swoich sił.     

 Co serwujesz, a nigdy tego nie jesz? 

 

/Piłkę tenisową/ 

 

 Gdzie krety lubią jeździć na wakacje? 

 

/Na Kretę/ 

 Dlaczego rekiny pływają w słonej wodzie? 

/Bo w wodzie z pieprzem by kichały/ 



Poczytaj mi Mamo, Tato… 

Proponujemy do czytania: https://bajki-zasypianki.pl/bajka-sprzatanie-balagan/ 

 

  Magdalena Madej 

„Bajka pomagajka o bałaganie i sprzątaniu” 

( bajka terapeutyczna ) 

Tym razem bajka pomagajka (bajka terapeutyczna) na temat porządku, sprzątania i obowiąz-

ków domowych. Bałagan w pokoju dziecięcym zdarza się wszędzie. Zapraszam na bajkę          

o dziewczynce, która wreszcie rozumie jak ważny jest porządek! 
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