
Dziś na początek wyliczanka- pokazywanka
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Kółko małe, kółko duże,
Rysujemy palcem w powietrzu małe i duże koło
Ręce w dole, ręce w górze,
Ręce w dół i w górę
Najpierw w prawo, potem w lewo,
Przechylamy w prawo i lewo
Tak się buja w lesie drzewo.
Bujamy na boki.

Teraz pomysł na świąteczną pracę plastyczną
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https://www.craftymorning.com/pom-pom-easter-egg-painting-craft-kids/

Potrzebne  będą:  farby  w  różnych  kolorach,  spinacze  do  bielizny,  wata  lub  waciki
kosmetyczne, mogą być korki z butelek, duża sylweta jajka ( 2 wzory do wyboru na
kolejnej stronie). Sylwetę stemplujemy w dowolny sposób kolorowymi farbkami.
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Na koniec pobaw się z piosenką:

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

Kto ma ochotę i dużo energii może jeszcze się pobawić w takie zabawy:

4 bardzo skoczne gry i zabawy dla dzieci

Gry dla dzieci mogą być świetną zabawa dla całej rodziny: 

• Skoki  przez  drabinkę.  Wykonaj  drabinkę,  np.  z  gazety.  Wystarczy  pociąć  ją  na  5-
centymetrowe paski,  które  ułożycie  na ziemi  na  wzór  drabinki.  Zadanie  dziecka  polega  na
sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków. 

• Skoki przez linkę.  To ćwiczenie  bardzo pomaga w  ćwiczeniu równowagi.  Do tej  zabawy
potrzebna jest linka, którą musisz zamocować – dla dzieci trzyletnich – na wysokości 25–30
cm. 

• Kto sięgnie wyżej?   Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a maluchy kolejno
podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują najwyżej, jak umieją.
Wszystkie wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, które podskoczyło najwyżej.
Maluchy będą zadziwione, dokąd umieją dosięgnąć! 

• Spacerek. Puść maluchom muzykę i rzucaj im różne polecenia: „Zbieramy piłeczki”, a wtedy
maluchy udają,  że  podnoszą  coś  z  podłogi;  „Gonimy motyle”  –  smyki  podbiegają  i  łapią
niewidoczne  motylki;  „Zrywamy  szyszki”,  a  dzieciaki  muszą  podskakiwać  i  symulować
obrywanie z gałęzi szyszek itd. Będzie dużo śmiechu i rozgardiaszu. 
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