
23 czerwca to piękny dzień! To
przecież nasze święto... moje- bo

kocham Ciebie z całych sił i Twoje bo
gdyby nie Ty ...nie byłoby mnie...

 
Proszę Cię poświęć mi swój czas a
zobaczysz jak dobrze nam razem;)

Drogi Tato!

Bo z Tobą Tato...zawsze jest lato!



4.

Napis do dziecięcego pokoju
Przygotuj: dowolny napis

wycięty z kartonu, nożyczki,
włóczkę i klej magik

1

Twój napis jest już gotowy,
możesz teraz powiesić go u

siebie w pokoju

2

 
Wykonaj zawieszkę- utnij sznurek na ok.
10-15 cm, przewlecz przez literkę i zwiąż

ze sobą końce

3. Powoli i dokładnie owijaj każdą literkę
wybranym kolorem włóczki. Pamiętaj o

zabezpieczeniu początku i końca - przyklej je
do tektury.



tablica korkowa w kształcie serca
przygotuj: wycięty z kartonu szablon w kształcie
serca, korki ok 15 szt., nożyczki, klej magik, farby

plakatowe, i sznurek o dł. 10 cm

1

Korki rozetnij na połowę. Przyklej do szablonu tak
by wypełnić go w całości

2

3Po wyschnięciu kleju, pomaluj serce na
dowolny kolor. W tylnej środkowej części

serca przyklej zawieszkę

Tablica jest już gotowa do użytku:) 



Tęcza w słoiku? Dlaczego nie!
Przygotuj: słoik po kawie, kolorową kredę,

0,5kg soli kuchennej, kółko o średnicy 8 cm,
kartkę papieru1

2

Wysyp na kartę niewielką ilość soli,
następnie zabarw sól pocierając ją 

 kolorową kredą
3

Wysyp zabarwioną sól do
słoika. Powtarzaj czynność z

kroku 2 i 3 do momentu
zapełnienia pojemnika. Za

każdym razem dobieraj inny
kolor kredy. Nie potrząsaj 

 słoikiem Zakręć słoik. Nałóż wycięte koło na zakrętkę i
zawiąż wstążeczką  

4



3

Szkatułka na błyskotki

1

Przygotuj: pudełko po herbacie,
patyczki logopedyczne, farby, pędzel,

klej magik 2

Przyklej patyczki do pudełka, w razie potrzeby
przetnij je nożyczkami na odpowiednią długość.

Kiedy klej wyschnie, pomaluj szkatułkę na
dowolny kolor

wieczko szkatułki ozdób wg własnego
pomysłu

........i gotowe;)
 
 



CZAS NA

ZABAWĘ



PRZYGOTUJ:
 

7 szt.

14 szt.



WYKONANIE:

Obrysuj na kartce papieru płytę cd,
następnie wytnij koło



2. Na wyciętym kole narysuj i pokoloruj
wybrany środek transportu. Powtórz

czynność 7 razy. ( Za każdym razem rysuj
inny środek transportu)



 

3. Wytnij wszystkie rysunki, a
następnie wykonaj kserokopie

każdego z nich. 
 



4. Wytnij paseczki taśmy dwustronnej i naklej je na
zadrukowaną stronę płyt.    



Twoja gra jest już gotowa! 
Zaproś rodziców do wspólnej

zabawy

Zamiast środków transportu możesz wybrać inną tematykę.
Wszystko zależy od Ciebie!


