
Przez dziewięć miesięcy  

nosiła nas pod sercem. 

Zawsze pocieszy i wysłucha. 

Czule nam szepcze do ucha. 

Silny, opiekuńczy i kochany. 

Jest mężem mamy 

Może być młodszy lub starszy. 

Chętnie bawi się z nami. 

Najczęściej samochodami.  

Starsza lub młodsza, 

taka kochana,  

W sukieneczki się stroi, 

jej to przystoi. 

Przeczytajcie wspólnie z rodzicami zagadki, które 

znajdują się poniżej. Podpowiedzią w ich rozwiązaniu 

będą etykiety znajdujące się pod zagadkami. 

Jest mamą twojej mamy, 

Chętnie czas u niej spędzamy. 

Z nim jest wesoło, chętnie poczyta.  

Czasem już siwy, czasem brodaty. 

Jest tatą twojego taty. 

MAMA, TATA, BRAT, SIOSTRA, BABCIA, DZIADEK 

Opracowała: Jolanta Adamus-Wyżgolik 



Przyjrzyj się obrazkom. Znajdź różnice, jest ich 6. 

Obrazy pobrano z: pl.clipart.me, pixaby.com,   



www.i.pinimg.com 

 
Światłem i cieniem można 
bawić się nie tylko wieczorami, 
ale również w ciągu dnia. 
Można obrysowywać cienie, 
wycinać różne kształty  
i zorganizować teatrzyk. 
Ustawiać dłonie w różnych 
pozycjach i zgadywać, co się 
udało zrobić. Oglądać książki 
oraz inne przedmioty jak 
wyglądają w świetle latarki. 
Ustawiać różne postaci i 
przedmioty o najdziwniejszych 
kształtach i puszczając wodze 
fantazji snuć opowieści  
o księżniczkach, rycerzach  
i smokach. Dzięki tej zabawie 
rozwijamy u dziecka 
sprawność motoryczną, 
pamięć, koordynację ruchową, 
wzrokową a przede wszystkim 
mowę. Na zdjęciach 
propozycje zabaw dla dzieci  
z wykorzystaniem słońca  
i latarki. W załączonym linku  
(na żółtym pasku obok) można 
poznać inne pomysły. 

 

Opracowanie: Helena Mirowska 
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Zabawy światłem i cieniem 

(,  

http://sasanki.com/zabawy-ze-swiatlem-i-cieniem/


hiacynt 

mniszek 

hiacynt 

mniszek żonkil 

krokusy 

żonkil 

chaber 

krokusy 

chaber konwalie 

mak 

konwalie 

róże mak róże 

Zapraszamy do gry Kwiatowe memo - prostej zabawy, która rozwija nie 

tylko pamięć i uwagę, ale również uczy i bawi. Trzeba wydrukować 

pary kartoników. Pary muszą mieć takie same obrazki. Można 

wydrukować karty lub narysować swoje własne. Z tyłu można podkleić 

kartonem, aby były bardziej trwałe i nie było widać, co jest pod spodem. 

Wszystko rozcinamy. Potem losowo rozkładamy kartoniki na stole  

i wraz z dzieckiem szukamy pary. Każdy odwraca tylko dwa kartoniki, 

tak by reszta osób je widziała. Głośno odczytujemy etykietki,  

by dziecko zapamiętało nazwy kwiatów. Powtarzając je głośno utrwala 

pamięciowo. Osoba, która znajdzie dwa takie same obrazki, zachowuje 

je dla siebie i ma prawo do kolejnego ruchu. Kto ma więcej kartoników 

na koniec, wygrywa. 

tulipany tulipany bez bez 
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http://rodzice.net/news/zagadki-dla-dzieci/lato.php 
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Słońce  
Świecę mocno dzionek cały, 
żeby wszystkim ciepło dać, 
by zobaczyć jak przychodzę, 
trzeba bardzo wcześnie 
wstać. 
 

Morze  
Może być niebieskie, szare lub 
zielone. 
Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 
Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 
jego małe fale stopy ich całują. 
 
 
Basen  
Kiedy lato spędzasz w mieście, 
chcesz poszaleć w wodzie czasem. 
Poproś mamę, tatę, siostrę, 
żeby wzięli cię na... 
 

Kochane dzieci, spróbujcie odgadnąć zagadki, 
dopasujcie obrazki do odpowiedzi. 

Jagody  
Liliowe kuleczki 
na zielonym krzaczku, 
by je znaleźć trzeba 
latem pójść do lasu. 
 

Opracowanie Małgorzata Szypulska 
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Skakanka  
Plastikowe rączki 
na dość długim sznurku. 
Można na niej skakać 
latem na podwórku. 
 

Wesołe miasteczko  
Kolorowe domki, drzewa, 
bardzo szybkie karuzele. 
W tym wesołym miejscu dobrze 
spędzać letnie jest, niedziele. 
 

Piłka  
Kolorowa kula, 
trzeba ją nadmuchać, 
by przez całe lato 
turlać ją i rzucać. 
 

 
 

Grill  
W metalowym kociołku 
węgielki się żarzą. 
Na nich w letnie wieczory 
ludzie mięsko smażą. 
 

ZOO  
Duży ogród w środku miasta, 
dużo domków w nim i klatek. 
Zajrzyj tam by się przekonać, 
co zwierzęta robią latem. 
 

Opracowanie Małgorzata Szypulska 


