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1. Tworzenie kolażu Moje wymarzone otoczenie. 

 

Potrzebne nam będą: 

- gazety (czarno-białe i kolorowe),  

- foldery reklamowe,  

- katalogi z pejzażami i elementami przyrody,  

- nożyczki, 

- klej, 

- kredki. 

 

Rodzic prosi, aby dziecko wycięło interesujące je fragmenty  

z dostępnych materiałów, a następnie stworzyło pracę dotyczącą 

wymarzonego otoczenia – zadbanego i czystego. Jeśli brakuje jakichś 

elementów, dziecko może je dorysować. 

 

 

2. Zabawa motoryczna Papierowe paski. 

 

Należy przygotować stare gazety, nożyczki. 

Dziecko drze lub tnie gazety na paski. Następnie wykorzystujemy te 

paseczki do ćwiczeń oddechowych, np. dziecko trzyma w dłoni pasek 



gazety pionowo za jeden koniec i próbuje wprawić go w ruch za 

pomocą swojego oddechu (dmucha jak najdłużej na paseczek). Można 

też zorganizować wyścigi paseczków na stole: ćwiczenie polega na tym 

aby jak najszybciej tzn. za pomocą jak najmniejszej ilości oddechów 

przepchnąć paseczek z jednej strony stołu na drugi.  

Można użyć ich także do innych ćwiczeń i zabaw według pomysłu 

dziecka. 

 

 

 

3. Poznajemy  papier. 

 

 

- Wprowadzenie – poznanie różnych rodzajów papieru. 

Papier śniadaniowy (pakowy), rysunkowy, papier techniczny, 

tektura. 

Rodzic przekazuje dziecku kolejne rodzaje papieru i prosi, aby 

go zbadało (powąchało, dotknęło itp.). Następnie zadaje pytania: 

- Z czego są zrobione te przedmioty? 

- Czy wszystkie są takie same? Czym się różnią? 

- Który z nich najłatwiej/najtrudniej zgnieść? 

- Co można z nich zrobić? 

 

- Zabawa klasyfikacyjna Porządkujemy papiery 

Potrzebujemy przedmioty z różnego rodzaju materiałów, dwie 

różnokolorowe obręcze – z czego jedna niebieska. 

Rodzic rozkłada przedmioty na podłodze i mówi, że do niebieskich 

pojemników wrzuca się przedmioty z papieru. Dziecko kolejno 

podchodzi do zgromadzonych rzeczy i wrzuca do niebieskiej obręczy 

to, co jest wykonane z papieru. 

 

 

4. Zabawy plastyczne z papierem. 

 

 

- Pies z origami. 

 

Potrzebne nam będą kartki w kształcie kwadratu, kredki. 



Rodzic  mówi dziecku, że istnieje sztuka, dzięki której można tworzyć 

różne rzeczy z papieru – jest to origami. Następnie daje dziecku kartkę 

w kształcie kwadratu. 

Dziecko: 

- składa kartkę na pół, wzdłuż przekątnej, 

- zagina dwa ostre rogi trójkąta, tak aby powstały uszy psa, 

- jedną kartkę w prostokątnym rogu zagina do środka, tak aby stworzyć 

mordkę psa z wystającym językiem, 

- rysuje oczy, nos i koloruje psa. 

Poniżej na obrazku instrukcja jak wykonać psa z papieru: 

 

 
 

- Kopiujemy rysunki. 

 

Potrzebny nam będzie papier śniadaniowy, proste rysunki, ołówek, 

kredki, kartki. 

Zadaniem dziecka jest przekalkowanie przez papier śniadaniowy 

prostych rysunków i dowolne ich pokolorowanie. 


