
POSZUKIWACZE SKARBÓW 

( Aktywne dziecko) 

 

Cała zabawa pod nazwą „Poszukiwacze skarbów” polega na rozwiązywaniu zadań 

i zagadek, tak by dotrzeć do nagrody. Rysujemy mapę z drogą do skarbu dodając 

do niej kilka zadań specjalnych, typu: zrób 10 przysiadów, zakręć się 3 razy, 

podskocz 7 razy itp. W całym domu można także pochować kilka kartek z 

podpowiedziami takimi jak „sprawdź pod łóżkiem”, „szukaj za kanapą”, „zajrzyj 

do kuchni” itp. Wówczas mamy pewność, że dziecko odnajdzie skarb, a więc 

będzie z siebie dumne, a przy okazji się porusza. 

 

 

RAMKA Z PATYCZKÓW 

( Dzieciaki w domu) 

 

Potrzebne będą: 

 drewniane szpatułki, 

 ziarenka kawy, 

 farbowane pestki dyni, 

 klej na gorąco, 

 zdjęcie lub rysunek, 

 klej, 

 spinacze drewniane, 

 patyczki kreatywne 

 

 

Aby zrobić ramkę, należy skleić ze sobą 4 drewniane szpatułki. Tak powstałą 

ramkę dowolnie ozdabiamy. Możemy do tego wykorzystać brylanciki, śrubki, 

pomponiki, piankowe elementy, dżety, cekiny, koraliki. Od tyłu podklejamy 

zdjęcie lub obrazek wykonany przez dzieci. Na koniec mamy również kilka 

możliwości wykończenia ramki. Możemy od tyłu podkleić szpatułkę (zginamy 

kawałek tekturki na pół, jedną część przyklejamy do patyczka, a drugą do 

ramki) i doczepić dwa drewniane spinacze, a na nich postawić ramkę. Jeżeli 

patyczek lub szpatułka nie chcą się trzymać na płaskiej i śliskiej powierzchni, 

można je od dołu podkleić cieniutką warstwą plasteliny, aby się dobrze 

trzymały. Innym wariantem jest przyklejenie od tyłu sznureczka i powieszenie 

obrazka/zdjęcia na ścianie. 

Rysunek 1. www. dzieciaki w domu 



MOJA WESOŁA RODZINKA 

( Stanisław Karaszewski) 

 

My rodzinę dobrą mamy, 

zawsze razem się trzymamy! 

I choć czasem czas nas goni, 

My jak palce jednej dłoni! 

  

Mama, tata, siostra, brat 

I ja – to mój mały świat! 

Dużo słońca, czasem grad – 

To wesoły jest mój świat! 

  

Mama zawsze kocha czule, 

ja do mamy się przytulę, 

w bólu, żalu i rozterce, 

bo mam mama wielkie serce! 

  

Mama, tata, siostra, brat 

I ja – to mój mały świat! 

Dużo słońca, czasem grad – 

To wesoły jest mój świat! 

  

Z tatą świetne są zabawy, 

z nim świat robi się ciekawy! 

Tata ma pomysłów wiele, 

jest najlepszym przyjacielem 

 

Rysunek 2. Google 


