
Wczesne wspomaganie, kształcenie specjalne 

Opracowała mgr Beata Świątkowska nauczyciel wspomagający 

 

Witaj kochany przedszkolaku, witajcie Rodzice 

 

Nie możemy się spotkać w przedszkolu żeby wspólnie się pobawić, 

stworzyć jakąś ciekawą pracę, wykonać wesołe zadania. Jest mi bardzo 

smutno z tego powodu. Żeby umilić ten trudny czas rozłąki przesyłam 

Tobie propozycje zadań do wykonania. Mam nadzieję, że wybierzesz  

z nich coś co Cię zainteresuje i z chęcią je wykonasz a Twoi Rodzice Ci 

w tym pomogą. A jak się zobaczymy to wszystko mi opowiesz. Już się 

nie mogę doczekać spotkania z Tobą i dalszych fajnych zabaw. 

Pozdrawiam bardzo serdecznie Ciebie i Twoich Rodziców. Miłej zabawy!  

  

 

Mój drogi przedszkolaku w tym tygodniu możesz zobaczyć dlaczego 

warto używać mydła przy myciu rąk, nauczyć się pięknie i bardzo łatwo 

rysować oraz zrobić swoją własną tęczę. Zachęcam Cię do wspólnej 

zabawy z rodzicami.  

 

1. Na pewno wiesz, jak ważne jest mycie rąk. Zwłaszcza teraz. 

Przekonaj się sam wykonując to proste doświadczenie. 

https://youtu.be/K9FGHL9plyA 

2. Rysowanie może być bardzo łatwe, spróbuj narysować kotka  

z wykorzystaniem wierszyka 

https://youtu.be/ONbQrMP9-3o 

https://youtu.be/K9FGHL9plyA
https://youtu.be/ONbQrMP9-3o


3. Lubisz tęczę? Można ją zrobić w domu. Potrzebujesz tylko 

drażetek skittles, wodę i talerz. Przy okazji możesz wymieniać 

kolory drażetek i policzyć ile jest w danym kolorze. Miłej zabawy 

https://youtu.be/SfVVFCAmSmY 

 

Teraz zobaczcie jak z ziarenka powstaje roślina, czy łatwo jest 

rozpoznać warzywa lub owoce nie widząc ich, a czy wiedzieliście, że 

czarny to tak naprawdę wiele kolorów. Życzę miłej zabawy przy 

wykonywaniu tych zadań.  

1. Kiełkująca cierpliwość 

Co potrzebne? Ziarnko fasoli, kawałek gazy, gumka recepturka, 

nieduży słoik lub ziarna rzeżuchy, płaskie naczynie z niewielkim 

rantem, wata bawełniana, lupa 

Zasady: To zabawa na wiele dni. Do słoika nalejcie tyle wody, by 

pozostał centymetr do rantu. Przykryjcie słoik luźno gazą, 

zamocujcie gumką, w środek zagłębienia w gazie dziecko niech 

wrzuci ziarnko fasoli. Postawcie słoik w nasłonecznionym miejscu. 

Teraz trzeba codziennie obserwować, co się dzieje, i dolewać 

wody. Rzeżuchę posiejcie na grubej warstwie waty mocno 

zwilżonej wodą. Już następnego dnia ziarenka zaczną pękać  

i wypuszczać kiełki. Oglądajcie je codziennie, także używając lupy. 

2. Kreci domek 

Co potrzebne? Stół, duży koc, różne warzywa i owoce.  

Zasady: Dziecko jest krecikiem. Mieszka pod ziemią  

(czyli chwilowo pod stołem, na którym leży i zwiesza się z boków 

koc). W krecim domku jest ciemno, kret niewiele w ogóle widzi. Ale 

może ze swojego domku wystawiać łapki i coś złapać. Dorosły 

podsuwa różne warzywa i owoce rosnące w ogródku, w którym kret 

urządził sobie swój kopczyk. Dziecko nie wychodzi z kopca, ale 

https://youtu.be/SfVVFCAmSmY


samym dotykiem (bez podglądania!) musi rozpoznać kształty  

i nazwać to, co dostało się w jego ręce. Za trudne? Na pewno nie! 

3. Jakie kolory kryją się w czarnym? 

Wykonaj ten prosty eksperyment i zobacz ile jest kolorów  

w czarnym i jaki piękny wzór powstaje.  

Potrzebny kubeczek z wodą, chusteczka higieniczna i czarny 

flamaster. 

https://youtu.be/j2jF1iKxxgU  

https://youtu.be/j2jF1iKxxgU

