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1. „Masażyk” - zrób masaż swoim rodzicom.
Szliśmy razem na wycieczkę (uderzamy paluszkami o plecy),
Z tyłu na plecach mieliśmy teczkę (rysowanie prostokąta na plecach),
Na niebie świeciło słoneczko (zataczanie niewielkich kół na ramionach),
A myśmy biegali w kółeczko (rysowanie palcem wskazującym dużych kół),
Długą linę mama z tatą trzymali (rysowanie wężyka wzdłuż kręgosłupa),
I wesoło na boki się kiwali (kiwanie głową osoby siedzącej przed nami),
Wolno szliśmy szurając nogami (głaskanie otwartą dłonią pleców, w dół i w górę),
A mama skakała z nami (uderzamy dwoma palcami każdej ręki po plecach),
Wtem zaczął kropić deszczyk (delikatne stukanie palcami po plecach),
Przeszedł cię dreszczyk (połaskotanie po szyi).
2. „Posłuchamy bajeczki” – słuchanie opowiadania „Dlaczego ja?” Aleksandry
Radziszewskiej. Ilustracje z www.chomiku.pl
Dawno temu, w odległej krainie mieszkała bardzo wesoła rodzina krasnali: mama Dorcia.
tata Leszek oraz ich dzieci: Stefcia i Szymek. Mieszkanie ich mieściło się w lesie wśród
starych drzew i pięknych kwiatów. Zapach wokół chatki unosił się wysoko i był mieszaniną
domowych wypieków Dorci oraz owocowych drzew, nad którymi pieczę trzymał dzielny tata
Leszek. Był bardzo słoneczny dzień. Niebo było błękitne, słońce rozświetlało las sprawiając,
że wszystko budziło się do życia. Leśne zwierzęta wylegiwały się na trawie, czekając z
niecierpliwością na Stefkę i Szymka, którzy raz po raz, wymyślali ciekawe gry i zabawy dla
swoich przyjaciół z lasu. Pomimo pięknej pogody Stefka i Szymek nadal byli w domu. Mama
prosiła, aby posprzątali wszystko, co leżało na podłodze po wspólnej zabawie: misie, lalki,
klocki i ulubione samochody Szymka, którymi pozwalał się bawić tylko dla siostry. Pomimo
próśb małe krasnale nie słuchały mamy:
- Bolą nas rączki… -powiedziała Stefka.
- I nóżki… - przytaknął jej Szymek.
- Nasi przyjaciele czekają aż pojawimy się w lesie. Mamo, proszę pozwól nam wyjść… próbowała Stefka.

Mama była nieugięta:
- W żadnym wypadku! Po każdej zabawie należy posprzątać, wrzucić klocki do dużego
pudełka, odłożyć lalki na miejsce i zaparkować do ogromnego garażu wszystkie samochody
Szymka.
- Mamo! - dało się słyszeć głosy dzieci.
- Absolutnie - powtarzała mama. - Dopóki wszystko jest tutaj, musicie zapomnieć
o zabawie z przyjaciółmi. -

mówiła wskazując podłogę, na której trudno było znaleźć

miejsce, aby stanąć. Rodzeństwo patrzyło to na siebie to na bałagan, ale żadne nie chciało
ustąpić. Mama wychodząc z pokoju powiedziała:
- Jeśli posprzątacie będziecie mogli wyjść i pobawić się z przyjaciółmi, jeśli nie,
o wyjściu możecie zapomnieć. Po czym zamknęła drzwi i oddaliła się do kuchni. Dzieci były
bardzo smutne, że nie mogą bawić się i brykać w tak piękną pogodę. Po części jednak
rozumiały mamę, która do tej pory sprzątała po nich wszystkie zabawki.
- Czy nie uważasz, że powinniśmy posprzątać? - zagadnął Szymek.
- Hmm... Chyba masz rację - przytaknęła Stefka.
- Poza tym jelonek Gabryś i wiewiórka Zuza na nas czekają, a i mama będzie zadowolona
- dodał brat. I w jednej chwili usłyszeć można było dźwięk wrzucanych do pudeł zabawek.
Stefka układała swoje lalki na półce pomagając jednocześnie Szymkowi w segregowaniu
wszystkich pojazdów. Po chwili wszytko było na swoim miejscu. Radośni pobiegli do mamy
chwaląc się i podskakując z radości, że wreszcie będą mogli spędzić dzień ze znajomymi.
Mama przetarła oczy.
- Czyli jednak daliście radę? Pamiętajcie - zwróciła się do dzieci - Porządek jest bardzo
ważny! Po każdej zabawie należy posprzątać. Przez to stajecie się prawdziwymi zuchami!
- No i pomogliśmy Tobie mamusiu! – krzyknęły dzieci.
- Zgadza się! - Odparła mama. Ale tego już chyba nie usłyszały, bo wybiegły czym
prędzej do swoich leśnych przyjaciół.
Pamiętajcie drogie dzieci! Porządku należy pilnować. Po każdej zabawie należy
posprzątać!

•

Pokoloruj wybranego krasnoludka.

3. „Portrety” - Narysuj portret swojej mamy i swojego taty. Możesz wykorzystać ramki
lub sam je narysować (www.chomikuj.pl).

4. Posprzątaj swój pokój.

