
WITAM PRZEDSZKOLAKI I ICH RODZICÓW 

                                                          

Mamy obecnie czas, w którym pomimo pięknej pogody powinniśmy pozostać w 
domu. To niełatwe. Dzieci szybko się nudzą, a i nam dorosłym brakuje 
pomysłów. 
Poniżej zebrałam trochę zabaw, które pomogą Wam miło spędzić czas, ale też 
przy okazji ćwiczyć różne umiejętności potrzebne w przyszłości dziecku do 
uzyskania gotowości szkolnej, takich jak: wzbogacanie słownictwa, wrażliwości 
słuchowej, spostrzegawczości, kreatywności, myślenia, liczenia, koncentracji 
uwagi, usprawniania rączki i ruchów całego ciała. 
Zabawy na pewno przydadzą się też w przyszłości podczas chłodnych, 
deszczowych dni. 
 
Ruchy całego ciała 

 
 
1.Tor przeszkód 
Rozkładamy w pokoju krzesła, piłki, koce, zabawki, ustalamy zasady gdzie 
biegamy, gdzie się czołgamy, czego trzeba dotknąć, co ominąć slalomem. 
Początkowo zasad mało, z czasem możemy dokładać. Ustawiamy stoper 
 i sprawdzamy kto w najkrótszym czasie pokonał. 
Możemy tutaj wymyślać różne warianty zabawy np. dziecko trzyma w 
wyciągniętej dłoni łyżkę, na niej leży klocek, szybko idzie między przeszkodami 
uważając żeby klocek nie spadł. 
 
2. Rzuty do celu 
Ustawiamy  garnki o różnej wielkości, każdy ma określoną ilość punktów np. 
najmniejszy 3punkty, największy 1 punkt. Odległość rzutu w zależności od 
dziecka – mniejsze stoi bliżej, dorosły najdalej. Rzucamy albo kulami z papieru, 



gazet, które dziecko wcześniej zrobiło, albo zwiniętymi w kłębuszek 
skarpetkami. Później liczymy punkty. Dobrze mieć jakieś liczmany, przy okazji 
poćwiczymy dodawanie. 
 
3. Kręgle 
Potrzebna mała piłka lub kula z papieru lub kulka ze skarpetek. 
Kręgle to butelki z wodą lub papierowe, plastikowe kubeczki. 
Ustawiamy rząd „ kręgli” i celujemy. Komu się uda ile wywrócić? Zasady np. po 
1 punkcie każdy wywrócony element. I jak wyżej, im osoba wyższa tym stoi 
dalej. 
 
4. Gra w kule-boule 
Każdy uczestnik niech przygotuje sobie po 5 kul z kolorowego papieru w danym 
kolorze np. jeden w żółtym, inny w zielonym, kolejny w czerwonym itd. Małą 
piłeczkę ustawiamy w dowolnym miejscu w pokoju, a uczestnicy po kolei 
rzucają (toczą) swoje kule w jej stronę, starając się, aby któraś z  kul zakończyła 
bieg jak najbliżej piłeczki. 
 
5. Układy taneczne z Youtuba. 
Potańczmy z naszymi dziećmi w rytm muzyki,  dostosowując się do układów 
tanecznych proponowanych przez kanały Youtuba np. Taniec 
Połamaniec, Sałatkę Owocową, Śnieżynkobzik, Świąteczne porządki. 
A więc tańczmy z dziećmi, będą zachwycone ! 

 
6. Odbij balon jak najwięcej razy – uczestnicy odbijają balon tak, aby nie spadł 
na podłogę, dorosły lub dziecko liczy ile razy komu się udało odbić balon. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo&list=PL2SrEHWcnk9N1HVJWXqyvcGgJI_OZKCIj&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo&list=PL2SrEHWcnk9N1HVJWXqyvcGgJI_OZKCIj&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo&list=PL2SrEHWcnk9N1HVJWXqyvcGgJI_OZKCIj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=uhX7ifH9HZE&list=PL2SrEHWcnk9N1HVJWXqyvcGgJI_OZKCIj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=466oxBC2ETI&list=PL2SrEHWcnk9N1HVJWXqyvcGgJI_OZKCIj&index=8


7. Kto pierwszy na mecie 
W odpowiedniej odległości układamy dwa sznurki. Jeden to linia startu, a drugi 
to meta. Przygotujcie kostkę do gry. Zabawa polega na wykonaniu tylu skoków, 
ile wskaże liczba oczek. Kto pierwszy na mecie ten wygrywa. Długość skoków 
powinna być dopasowana do najmłodszego uczestnika. 
 
Zabawy usprawniające pracę dłoni, ruchy drobne, precyzyjne 

 
1.Pobawmy się z dziećmi domowymi masami plastycznymi, bezpiecznymi, bo 
zrobionymi z produktów spożywczych. Możemy stworzyć z nich wspólnie z 
dziećmi różne cudeńka, ciasteczka, zwierzątka, wylepić rysunek, ozdobić 
drzewka na papierze i wiele innych pomysłów. Masy można ściskać, ugniatać, 
lepić – doskonale usprawniają dłonie ! 
A oto przepisy na różne masy plastyczne, które robimy wspólnie z naszymi 
dziećmi: 

                                                 
 
- slime – szklanka mąki ziemniaczanej i około szklanki szamponu, łączyć powoli, 
aby masa była plastyczna. Jak za rzadka więcej mąki, jak za gęsta więcej 
szamponu. Masa dodatkowo świetnie się pieni, ładnie pachnie, jest delikatna 
dla dłoni, można po zabawie położyć ją w łazience i ugniatać przy każdej okazji; 
- mannolina – szklanka kaszy mannej, pół szklanki ciepłej wody. Kaszkę włożyć 
do miski, zalać ciepłą wodą, połączyć składniki, masa powinna odchodzić od 
ręki. Jeżeli jest barwnik spożywczy to można dolać kilka kropli do wody jeszcze 
przed zalaniem kaszy. Masa wyglądem przypomina ciastolinę, można z niej 
robić np. kwiatki, bułeczki i inne ciekawe rzeczy; 



- piasek księżycowy – cztery szklanki mąki, pół szklanki oliwy, wymieszać. 
Można przechowywać w szczelnym pojemniku w lodówce nawet do kilku 
tygodni. Z piasku formuje się różne babki, kształty; 
- masa solna – szklanka mąki pszennej, szklanka soli, pół szklanki wody. Mąkę z 
solą wymieszać, wodę dodawać stopniowo, aby masa była jednolita i gładka, 
ale niezbyt rzadka. Z masy robimy figurki, ciasteczka, wylepiamy literki, cyferki 
 i wiele innych.  
                                                                             
2. Razem gotujemy. 
Wpuśćmy dziecko do kuchni i co się da róbmy razem np. łączenie składników na 
ciasto (och jak rączki muszą się napracować), później po rozwałkowaniu ciasta 
przez mamę dziecko wylepia foremki lub wyciska foremki, zdobi ciasteczka, 
pomaga w mieszaniu, tworzeniu ciekawych kanapek, układaniu składników na 
pizzy, robieniu jajecznicy, a może i w obieraniu obierakiem ziemniaczków. 
Znacie swoje dzieci i małymi krokami warto powierzać im już pewne czynności, 
oczywiście pod kontrolą rodzica.  
 

 
3. Pieczątki z ziemniaków 
To stara zabawa, ale zawsze aktualna, wyrzeźbione połówki ziemniaczków 
malujemy farbami i stawiamy różne ciekawe pieczątki.  
 
4. Baza z pudełka dla ulubionej maskotki 
Przygotujcie pudełko kartonowe, może być po butach, wyjmijcie kredki, farby, 
wycinanki, klej, nożyczki, wstążki, gąbki, co się da. Poproście dziecko żeby 
zrobiło bazę, mieszkanko dla swojej ulubionej zabawki. Oczywiście czasem 
można podpowiadać pomysły, wykonywać wspólnie czy robić swój domek, a 
dziecko podgląda, naśladuje, ale też ćwiczy. 
 
5. Wspólny rysunek 
Narysuj coś na kartce i poproś dziecko o dokończenie. Albo każdy rysuje po 
jednym elemencie, kilka kolejek i sprawdzamy co ciekawego z tego wyszło. 
 
 



6.Konkurs plastyczny 
Dobrze jak w domu jest więcej dzieci, ale mogą się bawić też dorośli. 
Kto narysuje najładniejszy rysunek? Jedna osoba nie bierze udziału i jest sędzią. 
UWAGA!!! W tym konkursie wszyscy wygrywają! Można też się umówić ,że 
zadaniem sędziego będzie zwrócenie uwagi na każdy z rysunków i znalezienie 
czegoś co szczególnie mu się podoba. 
 
Warto też teraz wykorzystać czas wolny, gdy nigdzie się nie spieszymy, mamy 
czas i może więcej cierpliwości. Angażujmy dzieci do prostych prac domowych, 
samodzielnego mycia się, ubierania, jedzenia. Angażujmy do pomocy typu: 
podlej kwiatki, zanieś tackę z chlebem na stół, ćwiczmy też zapinanie 
guziczków, bo to również drobne ruchy precyzyjne (np. pozapinaj koszulę taty 
zanim włożę do pralki, a po wyschnięciu porozpinaj, bo łatwiej wówczas 
uprasować. Dzieci zwykle nie mają ubrań na guziki, stąd taki pomysł). Podobnie 
z uczeniem sznurowania, a jakie będą dumne gdy się nauczą! Malujmy też z 
dziećmi farbami np. duża droga dla aut, obok drzewa, kosze z dużymi owocami 
(rodzic może naszkicować, dziecko zamalowuje, coś wylepi masą plastyczną). 
Obrysowujmy też z szablonów figurki geometryczne (np. koło ze szklanki, 
prostokąt, kwadrat z odpowiedniego pudełka) i dziecko tworzy z figurek rysunki 
(tort, pociąg, domek i inne). Można też bawić się w nawlekanie koralików 
mamy, układanie najwyższej wieży, grać w pchełki, bierki. 
 
 
Spostrzegawczość 
 

 
1.Budujemy według wzoru konstrukcje z klocków np. lego, puzzle. Puzzle 
 i klocki powinny być dostosowane do wieku dziecka. Jeżeli dziecko obawia się, 
że nie da sobie rady mówimy: zrób tak jak ja, albo ja jeden puzzel, ty następny. 
 
2. Wymień wszystkie zielone przedmioty w tym pokoju. 
 



3.Co zmieniło swoje miejsce 
Układamy kilka rzeczy, głośno nazywamy, po odwróceniu się przez dziecko 
zamieniamy kolejność jednego z przedmiotów i pytamy co zmieniło swoje 
miejsce. Początkowo mogą być to 3 przedmioty, z czasem zwiększamy ilość. 
 
4.Powiedz z pamięci co tu leżało 
Układamy kilka rzeczy, następnie zakrywamy kocykiem, ściereczką i pytamy co 
jest pod spodem, niech wymieni jak najwięcej. 
 
5. Czego brakuje 
Układamy kilka rzeczy, po odwróceniu się dziecka, jedną rzecz zabieramy 
 i pytamy czego brakuje. Dobrze na początku zabrać duży kubek, a nie np. małą 
szpilkę, dziecko musi mieć poczucie sukcesu. 
Powyższe zabawy ćwiczą również pamięć wzrokową, tak bardzo potrzebną w 
przyszłości do zapamiętania literek. 
Wskazane jest też głośno nazywać przedmioty, o których mówimy, bo 
wspomniane wyżej litery zapamiętujemy i wzrokiem i słuchem. 
 
6. Worek skarbów – podobna zabawy 
Wkładamy do worka (torby reklamówki) przedmioty, głośno nazywamy, a 
dziecko powinno wyjąć je w tej samej kolejności co zostały włożone. Tutaj też 
dobrze zacząć od trzech przedmiotów i stopniowo zwiększać ilość. 
 
7. Zapraszamy dziecko do kuchni. 
Gotujemy np. zupę i wkładamy do garnka: marchewkę, pietruszkę, cebulę, 
buraki itp., głośno nazywamy. Później pytamy: co włożyłam do garnka? 
 
8. Wyszukiwanie różnic na obrazkach  
Po wpisaniu w Google „wyszukiwanie różnic na obrazkach dla przedszkolaków” 
ukaże się wiele linków, część jest do druku np. 

 



9.Obrazki Memory 
Jeżeli posiadamy w domu. Dobrze bawić się z dzieckiem początkowo małą 
ilością par obrazków. Ważne jest tutaj, aby dziecko zapamiętywało gdzie leżał 
potrzebny mu do pary obrazek, a nie podnosiło jakikolwiek. 
 
10. Oglądajmy na telewizorze wspólnie z dziećmi bajki, pytajmy co widziało, 
kierujmy spostrzeżeniami dziecka np. zobacz jakie on ma buty! 
 
 
Porozumiewanie się i myślenie 
 
 

                
 
 

1.Teatrzyk z pluszakami 
Dziecko wybiera sobie ulubione pluszaki, rodzic dorzuca swoje i odtwarzamy 
jakąś sytuację. Najlepiej żeby dziecko samo reżyserowało to przedstawienie, ale 
wiadomo, rodzic może być tu pomocny. Inspiracją są różne zabawy tematyczne 
jak wizyta u fryzjera, wyjście do teatru, kina, do restauracji, zabawa na 
podwórku. Pluszaki rozmawiają ze sobą.  Przy okazji czasem dowiemy się 
czegoś o emocjach dziecka, co je cieszy, smuci, denerwuje, oczywiście za 
pośrednictwem pluszaków. Warto wówczas nazywać te emocje np. misio chyba 
się zdenerwował ? 
 
2.Zabawa w sklep 
Ustalamy jaki sklep, przygotowujemy rekwizyty (dziecko może narysować na 
obrazkach), raz rodzic kupuje, raz dziecko. Staramy się jak najwięcej mówić jako 
sprzedawcy np. a jaką zupkę chce pani ugotować ? Czy może dołożyć jeszcze na 
śniadanie jajka i ser ? A chleb pani ma ? Pokazywać też jak zachowuje się klient 
od wejścia do sklepu (miejmy tu na myśli raczej sklepik osiedlowy, a nie duży 
market). W przyszłości nabyte umiejętności bardzo się dziecku przydadzą ! 
Podobne role możemy odgrywać podczas zabawy w przedszkole, wizytę u 
lekarza itp. 



 
3. Skojarzenia 
Do czego może służyć np. krzesło (np. do siedzenia, jako kryjówka, do spania 
dla kota, do układania pociągów itp.). Im ciekawsze i dziwaczne skojarzenia tym 
lepiej!  
 
4. Zadania z pudełeczka 
Przygotowujemy na karteczkach różne zadania, na zmianę z dzieckiem losujemy 
i wykonujemy. Zadania mogą być bardzo różne, im weselsze tym lepiej np. 
skacz jak żaba, poruszaj się jak krowa, zaśpiewaj piosenkę, powiedz wierszyk, 
opowiedz co najbardziej lubisz w przedszkolu (w pracy), zrób jakąś kanapkę itp. 
 
 
5. Zgaduj zgadula  
Na zmianę z dzieckiem, raz zgaduje dziecko, raz rodzic np. zgadnij o jakim 
zwierzątku myślę? Osoba pytana odpowiada tylko tak, nie, osoba pytająca musi 
próbować formułować odpowiednie pytania (czy to jest duże zwierzę czy małe, 
czy ma futerko, czy  mówi miau itp.). Staramy się wymyślać proste, łatwe rzeczy 
do odgadnięcia. Podobnie: o jakim naczyniu z kuchni myślę, o jakim 
przedmiocie z łazienki myślę itd. 
 
6.Historyjki obrazkowe 
Uczą dzieci logicznego myślenia, kolejności zdarzeń. 
W Internecie znajdziecie sporo linków dotyczących historyjek, niestety w 
większości pomoce wymagają zamówienia. Można też narysować prostą 
historyjkę na 3, 4-ech obrazkach, a dziecko układa w odpowiedniej kolejności 
np. na pierwszym obrazku idzie pan (prosty rysunek z kreseczek i główki-
kółeczka), na drugim wchodzi do rzeki, na trzecim wychodzi ociekający wodą. 
 I teraz dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności. 
 
7. Zagadki 
Wystarczy wpisać w Google zagadki dla przedszkolaków i znajdziemy sporo 
materiałów. 
Przykłady zagadek: 
- łaciata na łące się pasie, a gdy do domu wraca mleko ludziom daje...(krowa); 
- zawsze krągły i czerwony, na kanapkę jest krojony. Mama daje go do zupy, 
robią z niego też keczupy… (pomidor); 
- warzywo czerwone, wybornie smakuje, gdy mama barszczyk z niego gotuje… 
(burak). 
 



8. Czytajmy książeczki ! 
Zadawajmy pytania do przeczytanych całych treści lub ich fragmentów np. 
gdzie poszedł?, kogo spotkał? co by było gdyby nie znalazł czarodziejskiego 
kamienia?, co mogło być później? 
 
9. Kończenie opowiadań 
Dorosły zaczyna np. była sobie dziewczynka (chłopczyk), która mieszkała w 
małym domku i bardzo lubiła…., teraz dziecko. Tworzymy opowiadania w 
zależności od naszej wyobraźni, liczymy też na kreatywność dziecka. 
 
10. Worek skarbów 
Inna wersja. Wkładamy do worka niby rzeczy, ale np. tylko łyżki. Każdą łyżkę 
nazywamy: misio, lampa, ołówek… Teraz prosimy dziecko żeby wyjęło to co 
zostało włożone. Nie musi być zachowana kolejność, ważne żeby dziecko 
zapamiętało nazwy. Zacznijmy od trzech rzeczy, stopniowo zwiększajmy ilość w 
zależności od tego jak dziecko sobie radzi. 
 
 
11.Zabawy z wyrazami 
- układamy na zmianę z dzieckiem zdania z danym wyrazem np.  „śliwka” 
(śliwka rośnie na drzewie, śliwka ma pestkę, lubię placek ze śliwkami, śliwka 
jest fioletowa); 
- wymyślamy słowa do danego tematu np. łazienka (mydło, wanna, szampon). 
 
12. Zapraszamy dziecko do kuchni 
Wykonujemy różne czynności, które głośno nazywamy np. obieram, dolewam, 
mieszam, kraję itp. Później prosimy dziecko o wymienienie tych czynności, 
rodzic może ruchem demonstrować, a dziecko nazywa. 
Nazywajmy też z dzieckiem czynności na różnych obrazkach. 
 
13. Zabawa w wyszukiwanie przeciwieństw 
Dziecko na zmianę z dorosłym np. słodki-gorzki, długi-krótki, wesoły-smutny. 
 
14. Zabawy w prawda czy fałsz 
Dziecko ma klasnąć gdy zdanie będzie prawdziwe np. niebo jest zielone, a 
ziemia czarna. 
 
 
 
 



Wrażliwość słuchowa 
 
 

                                          
  
1.Rodzinna orkiestra 
Można grać na wszystkim: garnkach, miskach, dmuchać w rolki w rolki po 
papierze toaletowym. Czasem warto zrobić hałas ! 
 
2.Śpiewajmy wspólnie z dzieckiem melodyjne piosenki, łatwe do zapamiętania, 
wspólnie uczmy się krótkich rymowanek zapamiętanych z naszego dzieciństwa 
(np. siedzi anioł w niebie) czy łatwych wierszyków np. Brzechwy. 
 
3. Grajmy na domowych instrumentach (cymbałki, bębenki, pokrywki), 
zainicjujmy jakiś rytm, niech dziecko spróbuje powtórzyć, później dziecko gra 
dla nas, a my powtarzamy. 
 
4. Wydawajmy czasem polecenia sylabami jak robot: po-daj mi cy-try-nę. 
 
5.Wymyślajmy wyrazy na daną sylabę np. la (lato, lala, lata). Gdy dziecko ma z 
tym problem pytamy: który wyraz zaczynał się na la: lata czy tata. 
 
6. Który z przedmiotów zaczyna się na daną głoskę 
Ustawiamy kilka przedmiotów, dziecko je nazywa i zastanawia się, który wyraz 
jest na głoskę „k” (np. kubek).  
 
7.Wykonaj kilka poleceń 
Np. wejdź pod stół, klaśnij trzy razy, przynieś łyżkę z kuchni. Chronologia 
poleceń powinna być zachowana, ćwiczymy tutaj pamięć słuchową 
 i koncentrację uwagi na słowie. 
 



8. Przypominajmy też starszym przedszkolakom jaka jest teraz pora roku, jaka 
była, jaka będzie, podobnie z dniami tygodnia. 
 
 
Myślenie matematyczne 
 

 
 
1.Grajmy z dzieckiem w gry planszowe! 
- Grajmy w te dobrze znane jak Grzybobranie, Chińczyk, starajmy się nie 
wykonywać ruchu za dziecko. Jeżeli dziecko nie przelicza jeszcze do sześciu, 
zróbmy sami kostkę z klocka o ściance kwadratu (sześcian) i na ściankach 
narysujmy kropki od jednej do trzech. W przyszłości zwiększymy ilość kropek. 
- Możemy też zrobić sami grę planszową. Dookoła kartki wystarczy narysować 
tory (taka okrągła drabina) i dziecko porusza się do mety na zasadzie wyścigu. 
Później czas na różne pomysły. Idziemy przez las. Na różowym polu najedliśmy 
się malin, mamy więcej siły i dodatkowy rzut kostką, na niebieskim polu 
wpadliśmy do rzeki, trzeba się wysuszyć i tracimy jedną kolejkę. Meta jest na 
polanie gdzie czeka narysowany koszyczek piknikowy. 
- Dziecko też może wymyślić grę. Niech narysuje dużo kółek po których trzeba 
będzie się poruszać i wymyśli zasady, jeżeli ma ochotę np. na czerwonym trzeba 
zrobić dziesięć przysiadów, na żółtym pajacyka, na zielonym zaśpiewać 
piosenkę. To może być nawet ciekawsza gra od takiej ze sklepu! A pionki z 
guziczków. 
- Możemy też niektóre pola zastąpić figurami geometrycznymi np. na kółku 
robimy przysiady, na kwadracie pajacyka itp. Przy okazji ćwiczymy nazwy figur 
geometrycznych. 
 
2. Liczmy, przeliczajmy co się da wspólnie z dzieckiem 
Można liczyć autka na półce (jak jest ich dużo podzielić na części i dziecko liczy 
każdą część), łyżki w szufladzie, kubki na półce w kuchni – pod pretekstem 
pomocy mamie w porządkach. Po każdym przeliczeniu warto zapytać dziecko: 
ile było? Niech powtórzy, że np. cztery (pamięć liczby). 



 
3.Grajmy w domina – obrazkowe, kropkowe, cyfrowe 
 
4.Pobawmy się w autostradę 
Ile aut jedzie (wcześniej ustawmy), ile aut czeka na wjazd na autostradę, które 
jest pierwsze, które piąte, a które ostatnie (liczebniki porządkowe). 
 
5. Mierzmy długości – łokciem, patyczkiem, krokami np. zobacz, który pokój jest 
dłuższy, który stół itp. 
 
 
A kiedy już jesteśmy bardzo zmęczeni … 
 

                                              
         
można pobawić się w : 
 
- zimno-ciepło. Chowamy kilka maskotek czy resoraków w różne miejsca, 
kładziemy się na kanapie i mówimy zimno, ciepło lub bardzo gorąco, parzy, 
lodowato; 
- wyprawę na księżyc. Rozkładamy koc, który jest księżycem. Dziecka zadanie 
polega na spakowaniu się na wyprawę. Do plecaczka może zabrać co tylko 
chce! Wodę, przekąski, ulubione zabawki. A potem wysyłamy dziecko na 
księżyc, gdzie potrafi spędzić długi czas, bo jak wiadomo na księżycu jest fajniej 
niż w pokoju!  
 
Ważne abyśmy znaleźli czas dla naszych dzieci, im też nie jest łatwo. Starajmy 
się słuchać co do nas mówią, pozwalajmy czasem podejmować samodzielne 
decyzje, bądźmy pełni ciepła i cierpliwości, choć bywa to trudne. 
 
 
 
 
 
 
 



                             Życzę powodzenia i dobrej zabawy! 

            

W zebraniu  powyższych zadań oprócz wiedzy i doświadczeń własnych 

pomogły mi urocze strony internetowe, do których z przyjemnością Państwa 

odsyłam. Znajdziecie tam jeszcze dużo innych różnych ciekawych pomysłów, 

również plastycznych, a twórcom w swoim imieniu bardzo dziękuję za 

udostępnienie ciekawych inspiracji. 

https://mumandthecity.pl/zabawy-dla-dzieci-w-domu/ 

https://www.mamawdomu.pl/2020/03/zabawy-w-domu.html 

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,24272824,masa-solna-prosty-przepis-

niebanalne-efekty.html 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-warzywach/ 

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zagadki-dla-dzieci-zgadywanki-ktore-

ucza-i-bawia-aa-1j6S-A1Jv-1Ywc.html 

https://polki.pl/rodzina/dziecko,masa-solna-ciastolina-piasek-ksiezycowy-sprawdzone-

przepisy-na-udana-zabawe,10082689,artykul.html 

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/roznice/ 

https://www.bing.com/images/search?q=emotikony+do+skopiowania&qpvt=em

otikony+do+skopiowania&FORM=IQFRML 

 

Przygotowała Barbara Borowska 
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