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KOCHANE DZIECI

W tym tygodniu wybraliśmy się nad morze, w góry, nad jezioro i na wiejskie podwórko. A co 
można zrobić, jak zostaniemy w domu? Zapraszamy Was dzisiaj na domowe lody, ale najpierw 
przywitajmy się.

 ,,WESOŁE POWITANIE”- witamy się różnymi częściami ciała.

Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty:
witają się paluszki– dziecko i osoba dorosła dotykają się paluszkami,
witają się dłonie– dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi,
witają się łokcie– dziecko i osoba dorosła dotykają się łokciami,
witają się kolana– dziecko i osoba dorosła dotykają się kolanami, na zmianę raz jednym raz 

      drugim kolanem,
witają się stopy– dziecko i osoba dorosła dotykają się stopami.

DOMOWE LODY

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i przygotowania domowych lodów. Zachęcam dzieci do 
korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.

„LODY NA PATYKU”-  przeczytajmy fragment wiersza, a dowiemy się co dzisiaj zrobimy.

Lody na patyku - zima na języku,
śmietankowy, poziomkowy,
kolorowy śnieg i mróz,
temu, kto wymyślił lody
ja bym pomnik z lodów wzniósł!

Lody na patyku - zima na języku,
śmietankowe, poziomkowe,
które lepsze – te czy te?
Jedzmy lody, jedzmy lody,
bo nam słońce lody zje!

Czy już wiecie, co dzisiaj zrobimy?



ZAPRASZAM WAS DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA PYSZNYCH DOMOWYCH 
LODÓW!

LODY TRUSKAWKOWE Z JOGURTEM LUB ŚMIETANKĄ

Składniki:
• 200 g słodkiej śmietanki 30% lub wersja light, czyli jogurt naturalny (np. grecki)
• 350 g świeżych truskawek (lub innych owoców)
• Łyżka miodu plus prawdziwa wanilia

Przygotowanie:
W naczyniu trzeba zmiksować truskawki ze śmietanką i miodem oraz wanilią, żeby powstał gadki 
mus. Gotową masę należy przełożyć do pojemniczków lub specjalnych foremek i wstawić do 
zamrażalnika na ok. 4-5 godzin.
Smacznego! 

LUB

LODY SORBETOWE BANANOWO - CYTRYNOWE Z DODATKIEM KIWI

Składniki:
• Banan, kiwi i cytryna
• Łyżka miodu

Przygotowanie:
W naczyniu trzeba zmiksować banany, kiwi pokrojone w kostkę i miód oraz odrobinę soku z 
cytryny, żeby powstał gładki mus. Gotową masę należy przełożyć do pojemniczków lub 
specjalnych foremek i wstawić do zamrażalnika na ok. 4-5 godzin.

GOTOWE! UMYJMY DŁONIE WODĄ I MYDŁEM!

GRATULACJE! PYSZNE LODY !

POBAWMY SIĘ W OCZEKIWANIU NA LODY!

LUSTRZANE ODBICIE - zabawa ruchowa

Stańcie naprzeciwko siebie – jedno pokazuje ruch, drugie je powtarza. Zadaniem rodzica jest zrobić
coś, co rozśmieszy malca. A w międzyczasie smyk ćwiczy koordynację ruchową.

ROBIENIE KOPYTEK

Jaka to prosta i tania potrawa, a ile przy jej przygotowywaniu okazji do rozsypywania mąki, 
oklejania rąk ciastem, ugniatania i lepienia. Przygotujcie się na późniejsze sprzątanie kuchni i może 
na wszelki wypadek zamówcie pizzę. Zabawa będzie przednia, a dziecko poćwiczy sprawność 
manualną.



MALOWANIE OBRAZU STOPAMI 

Potrzebne będzie stare prześcieradło, folia malarska, by nie zachlapać podłogi, farby i gołe nogi. 
Malujcie wspólne dzieło, a potem uwiecznijcie je na zdjęciu. Poza ćwiczeniem fizycznym to także 
popis kreatywności!

ZWIEDZANIE KAŁUŻY

Deszcz, błoto i mokre chodniki. Nie możecie jednak wciąż siedzieć w domu. Ubierzcie kalosze, 
stare spodnie i podniszczone kurtki. Wyjdźcie na plac zabaw lub do ulubionego parku i poskaczcie 
po kałużach, po chlapcie, zjeżdżajcie na zimowych „jabłuszkach” po mokrej trawie, zagrajcie w 
piłkę na zabłoconym boisku. Gorąca kąpiel po powrocie obowiązkowa!

PLACEK – masaż relaksacyjny.

Dziecko leży na brzuchu, na podłodze a my siedzimy obok, czytając wiersz masujemy dziecko 
według wskazówek.

Babcia placek ugniatała,
(naciskamy plecy dziecka płasko ułożonymi dłońmi)
wyciskała, wałkowała.
(ściskamy dziecko za boki, przesuwamy płasko obie dłonie jednocześnie)
raz na prawo, raz na lewo.
(przesuwamy dłonie w odpowiednich kierunkach)
Potem trochę w przód i w tył, żeby placek równy był.
(przesuwamy dłonie w odpowiednich kierunkach)
Cicho… cicho… placek rośnie w ciepłym piecu u babuni.
(nakrywamy dziecko rękoma lub całym ciałem)
A gdy będzie upieczony, każdy brzuch jest zadowolony.
(głaszczemy dziecko po plecach)
lub
(przekręcamy dziecko na plecy i głaszczemy  po brzuchu)

POBAWIMY SIĘ JESZCZE RAZ?

UMYJMY DŁONIE WODĄ I MYDŁEM!

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 

domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com

