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Kilka zabaw na ten przedświąteczny czas ;-)

„Niedługo Wielkanoc” - zabawy z kodowaniem dla 6-latka.

Drogi Rodzicu, przedszkolaku. Tutaj potrzebna będzie opakowanie w folii, które masz do
kodowania. Zabawa polega na poruszaniu się po planszy. Musimy użyć strzałek 
kierunkowych. Kładziemy przed sobą na stoliku małą, kwadratową plansze do 
kodowania, strzałki kierunkowe, 4 koła w różnych kolorach i kartoniki z liczbami od 1 do
5. Koła to nasze pisanki. Rodzic wyznacza drogę od pisanki czerwonej do zielonej i 
koduje ją za pomocą strzałek., np. → ↑↑↑→→→. Następnie można spróbować zapisać 
skrócony kod: →3↑3→. Teraz kolej dziecka, może zakoduje drogę od pisanki żółtej do 
niebieskiej? Spróbujcie się wspólnie pobawić.

„Kodowanie na kartce”. Karty pracy w załączniku ;-)

„Świąteczne eksperymenty z jajkiem”. 

• „Jajko w occie”. 
Dzieci wkładają do szklanki jajko i zalewają je octem tak, by było całe zakryte. 
Odstawiamy je do następnego dnia. Na drugi dzień sprawdzamy nasze jajko. 
Proponuję wysłuchać wypowiedzi dziecka na temat wyglądu i cech jajka z octu i 
jajka zwykłego. Może spróbujcie prześwietlić oba jajka latarką?

• Zaproszenie do zobaczenia eksperymentów z jajkiem na ekranie ;-)

https://www.youtube.com/watch?v=40LNVHOPEds

„Świąteczne zabawy plastyczne ”:

• 6-latki. „Zajączek” - praca plastyczna w wykorzystaniem książki część 3 
strona 63. Naszym zadaniem jest wycięcie i złożenie papieru według instrukcji 
oraz łączenie elementów. Potrzebne będą nożyczki oraz klej ;-) 

• 6-latki. Książka „Liczę” (z zegarem) strona 60. Pokoloruj proszę obrazek 
zgodnie z kodem.

Drogi Rodzicu, Opiekunie , Babciu, Dziadku !

Dzieci spędzają ten przedświąteczny czas z Wami, a więc ogromna prośba. Tematykę, 
którą powinniśmy mieć przerobioną to „Nadchodzi wiosna”, „Święta, święta, biją 
dzwony” oraz „Wielkanoc”. Bardzo prosimy o sprawdzenie zadań we wszystkich 
książkach i w miarę możliwości nadrobienie tych zadań. Ominęliśmy tematykę „Wiosna 



tuż-tuż”, ale do tego wrócimy po świętach, mamy nadzię, że w przedszkolu. Dziekujemy 
Wam, że pracujecie z dziećmi, dziękujemy za każdą zwrotną informację, zdjęcie i 
słowo ;-) Wszystkiego dobrego w te Święta. Zdrowia, pogody ducha i rodzinnej atmosfery
pomimo wszystko ;-) 


