
Witamy serdecznie. Ze względu na zaistniałą sytuację nie możemy 

widzieć się w przedszkolu. Dlatego też za pomocą strony internetowej 

przedszkola będziemy przekazywać informacje dotyczące działań 

edukacyjnych. Prosimy Rodziców o współpracę wspólną edukację. 

Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci i Rodziców. 

Temat tygodnia: Ulubione zajęcia. 

 

Środa: 24.11.2021 

 

Temat dnia: Ciekawe zabawki. 

 

 

 



Witajcie ! Dziś jest … 

środa 
 

Na początek mała rozgrzewka umysłu. 

https://www.youtube.com/watch?v=nsq1Gbkmq1M 

 

Zabawki towarzyszą dzieciom od bardzo dawna i choć to dziwne, wiele 

się nie zmieniły. Poznajcie najstarsze z nich.   

 

10 najstarszych zabawek świata 

 

Zabawki do ciągania i pchania 

Najstarsza tego typu zabawka ma ok.6000 lat i jest to figurka krowy. 

Odnaleziono ją na terenie współczesnej Ukrainy. Zabawki takie 

https://www.youtube.com/watch?v=nsq1Gbkmq1M


znajdowano też w innych częściach świata. Były w różnych kształtach. 

Przedstawiały między innymi - koty, psy, rydwany, wojowników na 

koniach. 

 

 

 

Bączek 

Najstarszy odnaleziono ok. 3000 lat temu w grobowcu Tutenchamona.                                         

W średniowieczu urządzano nawet zawody między parafiami w kręceniu 

bączkiem. Znane były też w Grecji, Japonii i Chinach. Na pewno też 

bawili się nimi wasi rodzice i wy. Dzisiejszy spiner to też bączek.  

                 

 

 



Jo-jo 

Pierwsze jo-jo zostało skonstruowane w starożytnej Grecji 500 lat przed 

naszą erą. Prawdopodobnie już wtedy małe dziewczynki bawiły się 

lalkami, a chłopcy grali w piłkę. Słowo jo-jo wywodzi się z języka 

filipińskiego i oznacza wróć-wróć. 

 

 

 

Grzechotki 

Najstarsze gliniane grzechotki, powstały w okresie IX – VII w. p. n.e. 

Współczesne grzechotki, choć zmienił się materiał, z którego wykonuje 

się tego typu przedmioty, to jednak zasada działania pozostała bez 

zmian. 



 

 

 



Puzzle 

Najstarszym przedstawicielem puzzli jest tak zwane pudełko 

Archimedesa inaczej stomachion. To forma matematycznej układanki – 

kwadrat rozcięty na 14 elementów. Zgodnie z legendą pierwszym który 

obliczył największą ilość sposobów ułożenia tych puzzli był Archimedes. 

 

Bardzo podobny do tych puzzli jest tangram. To chińska zabawka, która 

powstała po rozcięciu kwadratu na 7 elementów. Liczy sobie ok. 3000 

lat.  

 



Pierwsze puzzle w formie obrazka pochodzą z XVIII wieku, a ich 

ojczyzną jest Anglia. Wymyślił je John Spilsbury, który chciał skutecznie 

nauczyć dzieci geografii. W tym celu namalował na mahoniowych 

deskach mapę, którą później pociął zgodnie przebiegiem granic państw. 

Tak powstała układanka, która ku zdziwieniu wynalazcy okazała się nie 

tylko niezwykle efektywna, ale i ciekawa. 

 

Gry planszowe 

Jedną z najstarszych gier jest Mankala. wg niektórych źródeł była znana 

już 8000 lat temu w starożytnym Egipcie. Znacie tę grę. Jest w naszej 

grupie od wielu lat. 

       



Jest znana na całym świecie i wcale niewiele trzeba żeby w nią grać. 

 

Lalki 

Pierwsze, starożytne lalki były najczęściej wykonane z gliny, drewna, 

kamienia lub skóry i przedstawiały dosyć realnie wizerunki kobiet. 

Co ciekawe - drewniane lalki sprzed naszej ery miewały już ruchome 

nogi i ręce. Starożytne laleczki bywały malowane, posiadały ubrania 

a czasem nawet drogocenne zdobienia.  

 

    

 



Miś 

Znany nam współczesny miś w tym roku swoje 114 urodziny. Inspiracją 

do jego stworzenia było pewne zdarzenie… Kiedy, Morris Michton, 

właściciel jednego ze sklepów zabawkami przeczytał artykuł 

o bohaterskim Roosveltcie (prezydent Stanów Zjednoczonych), który 

podczas polowania stanął w obronie małego niedźwiadka, pomyślał, 

że uszyje jego miniaturkę! Odtąd pluszowy miś stał się najlepszym 

przyjacielem każdego współczesnego dziecka. 

   

 

Konik na biegunach 

W średniowieczu powstał również pierwszy konik na biegunach.   

  



Zabawowa obręcz 

Hula-hoop swoje początki ma w starożytnym Egipcie. Obręcz robiono 

z winorośli. Jednak zasady zabawy były inne niż dziś. Najpierw obręcz 

wprawiano w ruch za pomocą patyka, by następnie podrzucić, 

spróbować przejąć ją całym ciałem, i  kontynuować kręcenie.  

 

Wrotki 

Dziś wrotki (czy łyżworolki) to sprzęt sportowy, lecz w połowie XVIII 

w. tak nie było. W 1759 r. Belg John Joseph Merlin skonstruował wrotki, 

które służyły jako element kostiumu podczas balu. Chciał zaszokować 

swym strojem. Cel został osiągnięty. Wjechał na salę, lecz nie potrafił się 

zatrzymać i wpadł w lustro. Wrotki w  życiu codziennym pojawiły się 

w 1884 r. 

 



Piłka 

Pierwsze piłki nie były tak idealnie okrągłe jak większość tych znanych 

nam dzisiaj. Zazwyczaj były one zszywane z pasków skóry i wypełniane 

włosiem, piórami lub płótnem Piłka towarzyszy człowiekowi od zawsze. 

Bawiono się nią w starożytnych Indiach, w Mezopotamii, w Egipcie.  

 

 

 

 



1. Moje zabawki. 

Rodzic umieszcza kilka zabawek dziecka w nieprzezroczystym, dość 

cienkim worku.  Dziecko ma za zadanie za pomocą dotyku rozpoznać co 

jest w środku (lalka, samochód, piłka  klocki, maskotka). Nazwy 

rozpoznanych zabawki dzieli na sylaby i głoski. 

 

2. O jakiej zabawce mówię? 

Rodzic ustawia zabawki z poprzedniego ćwiczenia w szeregu. Dziecko 

ma zadanie opowiedzieć o jednej z nich, nie używając jej nazwy. Rodzic 

zgaduje o czym mowa. Następnie zamiana ról. Rodzic mówi o wybranej 

zabawce a dziecko zgaduje. 

 

3. Ile? -  zabawa dydaktyczna. 

Rodzic kładzie przed dzieckiem 2 podkładki, na obu umieszcza 

4 zabawki. Dziecko przelicza i określa, że jest po równo. Rodzic mówi: 

równa się. Kładzie między podkładkami np. dwa patyczki matematyczne 

(dwie zapałki itp.) wyjaśnia, że tak wygląda znak równości. Następnie 

zdejmuje zabawki i kładzie na podkładce kostkę do gry. Dziecko ma za 

zadanie położyć na drugiej podkładce odpowiednio ułożoną kostkę (tak 

by ilość oczek była taka sama). Odczytuje działanie. Rodzic zmienia 

układ pierwszej kostki a dziecko dostosowuje drugą. Odczytuje działanie 

itd. 

Należy zwrócić uwagę na poprawność odczytywanych działań. 

 



4. Po równo – zabawa ruchowa. 

Dziecko i rodzic porusza się w rytm piosenki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OVfpvDoguVo 

 

Gdy muzyka milknie (opiekun robi pauzę) zwracają się twarzą do siebie. 

Rodzic wykonuje określoną liczbę ruchów np. 7 klaśnięć . Dziecko 

przelicza i wykonuje tyle samo ruchów. Podają sobie dłonie (łokcie 

wyprostowane) i mówią: 7 równa się 7. W czasie powtórzenia zamiana 

ról. 

5. Deszcz, burza. – zabawa ruchowa.  

Na środku pomieszczenia rodzic ustawia krzesło. Dziecko porusza się 

w rytm dowolnej muzyki. Na hasło: DESZCZ! chowa głowę pod krzesło. 

Na hasło: BURZA! siada w siadzie płaskim przed krzesłem miarowo 

uderzając w nie dłońmi. Najpierw wolno, później coraz szybciej aż do 

klaśnięcia w dłonie z jednoczesnym wypowiedzeniem słowa GRZMOT! 

Na hasło: POWÓDŹ – stają na krześle.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OVfpvDoguVo


 

6. Rzeka słów – zabawa z Indii (Azja). 

Rodzic ustala zakres słów np.: rośliny, zwierzęta. Podaje pierwsze 

słowo, a dziecko kolejne. Każde słowo musi zaczynać się głoską, którą 

kończyło się poprzednie, np.: tygrys – smok. Gra ta jest także znana 

w Polsce pod nazwą: Podaj słowo. 

7. Rangoli: zabawa na powietrzu z Pakistanu. 

Rodzic rysuje kredą lub patykiem dowolny kształt lub wzór. Może to być 

Duży kwiat, domek czy mandala. Zadaniem dziecka jest „pokolorowanie” 

obrazka trawą, kamykami, znalezionym i liśćmi, patyczkami itp. 

 

 Teraz trochę ruchu dla całej rodziny. 

Wesołej zabawy 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo


PRACA DODATKOWA - CHĘTNYM DZIECIOM 

 

Czegoś wstydzi się szalenie, 

a więc chowa się pod ziemię. 

I już taka w nim natura, 

że czerwony jest jak … . 

 
Ma gruby brzuszek 

i ogonek mały. 

Będzie z niego pewnie, 

barszczyk doskonały. 

 

Ma pękaty brzuszek, 

cały jest bordowy, 

będzie z niego zapewne 

barszczyk wyborowy. 

 
24.11 - dzień buraka. 

 
 

Buraki zawierają dużą dawkę kwasu foliowego, witaminy C oraz 

pierwiastków mineralnych, takich jak: potas, magnez, wapń i żelazo. 

Sok z buraków jest naturalną dawką zdrowia, zapobiega anemii, 

wspomaga układ krwionośny i hamuje objawy starzenia się.  

Zaproś rodzica do kuchni i zróbcie razem pyszne buraczane muffinki. 

 



 200 g ugotowanych buraków 

 2 jajka 

 100 ml oleju 

 1-2 łyżki mleka roślinnego 

 300 g mąki  

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 łyżeczka sody 

 szczypta cynamonu 

 4 łyżki cukru 

 żurawina – 80g 

Ugotowane buraki miksujemy. Dodajemy olej, jajka, mleko. w drugim 

naczyniu łączymy wszystkie suche składniki i dodajemy do nich 

zmiksowane wcześniej produkty. Mieszamy. Przekładamy do foremek. 

Na wierzchu układamy kilka żurawin. Pieczemy przez około 20 minut 

w temp 180 stopni. 

 

 

Smacznego 

 


