
Dzień Kropki
karty aktywności 



O NAS

Joanna Jęczmionka - mama, wieloletni nauczyciel
umyzykalnienia dzieci i niemowląt, autorka zajęć Mali

i Duzi Muzykanci, miłośniczka ukulele, trener
Pomelody. Na co dzień prowadzi swoją działalność w
mediach społecznościowych jako Pani Rytmika, gdzie
inspiruje i edukuje rodziców oraz nauczycieli poprzez

piosenki, zabawy, webinary oraz warsztaty ukulele

       Dorota Bandurska - z wykształcenia pedagog i
pielęgniarka. Prywatnie mama dwójki dzieci. W swoich

działaniach od kilkunastu lat łączy miłość do pracy z dziećmi,
zaangażowanie do promowania aktualnej wiedzy o ich

rozwoju i bezpieczeństwie, otwartość i empatię. Pomaga i
uczy rodziców jak w formie zabawy wspierać rozwój dziecka
poprzez prowadzone zajęcia, warsztaty, a także w mediach
społecznościowych pod nazwą ZabawJAnki oraz Przyjazny

Start. Jest Promotorem Dobrego Startu Dziecka - uczy
pielęgnacji neurorozwojowej niemowląt oraz handlingu.  Jest
także Instruktorką Pierwszej Pomocy oraz Masażu Shantala.

Jej wielką pasją jest terapia ręki oraz poszukiwanie
kreatywnych sposobów na rozwijanie u dzieci motoryki

małej.



Dziękujemy Ci za zainteresowanie materiałami na Dzień Kropki!
 

Jesteśmy pewne, że materiały jakie oddajemy w Twoje ręce będą
początkiem wyjątkowej, sensoryczno - muzycznej przygody, na którą

serdecznie Cię zapraszamy!
 

Będzie nam bardzo miło, jeśli korzystając z nich zechcesz podzielić się z
nami swoimi aktywnościami.

Z chęcią udostępnimy Twoje działania  w naszych mediach
społecznościowych - wystarczy, że nas oznaczysz:

@panirytmika oraz @zabawjanki.
 

Z materiałów możesz korzystać z dziećmi w domu, żłobku, przedszkolu,
szkole, czy gabinecie terapeutycznym - wszędzie tam gdzie będą

przydatne. Jednocześnie  prosimy o nie  kopiowanie i nie
rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody.

 
Z życzeniami wielu inspirujących chwil  

Asia  i Dorota
 

PRAWA AUTORSKIE



JAK SIĘ BAWIĆ:

 Dokończ na szaliku kropkowy wzór, tak aby szal był jak
najbardziej kolorowy. Kropki możesz np. wykonać

paluszkami umoczonymi w farbie, patyczkiem do uszu
umoczonym w farbie, wykleić plasteliną, albo z bibuły.

1.

 
2.   Od płaszcza odpadły guziki. Namaluj je odciskając palec

umoczony w farbie w miejscu kropek.

3. Ulep i przyklej na jabłonce jabłka z plasteliny lub
ciastoliny. Jeśli wolisz, wyklej jabłka kulkami z bibuły.

5. Ułóż gąsienicę z kolorowych pomponów.

4.    Zrób gąsienicową rodzinkę, odciskając paluszki
umoczone w farbie lub używając kropkowych flamastrów

typu Do-A-DOt

 
6. Ozdób kubek układając w miejsce kropek np. dary

jesieni, kamyczki, kulki filcowe, cieciorkę.













piękne, autorskie melodie i piosenki na jesień
do każdej z nich propozycje zabaw (ruchowych, muzycznych,

rozwijających motorykę małą i wiele więcej),
opisy dodatkowych inspiracji

ciekawostki muzyczne do każdego utworu
opis obszarów, jakie rozwija każda z zabaw

Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszym projektem Zabawianki na
jesień, w którym znajdziesz:

 
Chcesz wiedzieć więcej? 

Obserwuj: @panirytmika i @zabawjanki
 

Inspirującej zabawy!
Asia  i Dorota

 

Potrzebujesz więcej

wartościowych

materiałów na jesień?


