
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA      25.05 – 29.05 

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka 

Drogie Dzieci!  

Z okazji Dnia Dziecka życzymy, 

aby uśmiech zawsze gościł  

na Waszych twarzach, każdy dzień 

był wspaniałą przygodą i niósł 

ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.  

Niech Wasze marzenia się spełniają! 

 

 

 



 

ŁAMIGŁÓWKI DLA DZIECI – kliknij poniżej 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=_UOw-oSrPvE 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=FGmOpdVcSr4 

 https://www.youtube.com/watch?v=zQdxYBJzxl8 

 https://www.youtube.com/watch?v=NHBPHlbuDm4 
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KRZYŻÓWKI ONLINE DLA DZIECI – kliknij poniżej 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=qdFAF5RV2Tc 

 https://www.youtube.com/watch?v=GGwk39p_PNg 

 

ZADANIA DLA MAŁYCH BYSTRZAKÓW – kliknij poniżej 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=VxeMGmfxct4 

 https://www.youtube.com/watch?v=k-keE_Vd-EE 

 https://www.youtube.com/watch?v=Zk3_uPwqTyI 

 https://www.youtube.com/watch?v=kb4rKOT6UAs 
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Potrzebne są: 2 ołówki, 2 kartki, 2 graczy. 
1) Każdy gracz obrysowuje swoją dłoń i wpisuje w nią liczby, np. od 1 do 

100. Gracze wymieniają się kartkami.  
2) I gracz mówi dowolną liczbę – szukaj 29.  
3) II gracz szuka danej liczby i krzyczy „STOP”, gdy ją odnajdzie (zakreśla 

liczbę). W tym samym czasie I gracz rysuje kółeczka wokół dłoni.  
4) W kolejnych rundach gracze wymieniają się rolami.  
5) Wygrywa ten, kto pierwszy obrysuje dłoń kółeczkami. 

 

 

 

 



KRZYŻÓWKA 

 

 

Pionowo:  

1. Zwierzęta, które wymarły miliony lat temu. 

3. Niebieski kucyk ze skrzydłami to ... Dash. 

5. ... drogowy lub zodiaku. 

7. Śniegowe domy zamieszkiwane przez Eskimosów.  

8. Śnieżny potwór żyjący w górach. Biały, puchaty stwór z baśni. 

11. Jaki zwierzak jest symbolem mądrości? 

13. "... z Dzikiej Doliny". 

15. Znany wiersz "Tańcowała ... z Nitką". 

16. ... - stworzenie, istota koloru zielonego. Czymś takim jest Shrek i Fiona. 

18. Liczba mnoga od wyrazu "gaz". 

Poziomo:  

1. Większość bajek ma szczęśliwe ... 



2. Na jego tarczy widnieje godzina. 

4. Jakie zwierzęta były czczone w Egipcie? 

6. Wymyślony zwierzak, który lata i zostawia po sobie tęcze. Mowa o ... Cat. 

9. Jak nazywa się dziewczyna Kaczora Donalda? 

10. Jaki tytuł ma film opowiadający o żywych zabawkach? 

12. Pan Hilary zgubił swoje ... 

14. Jak nazywa się główny bohater filmu "Król Lew"? 

17. Czerwony Pokemon owad z regionu Hoenn (przemienia się w X1 lub X2, a następnie 

X3 lub X4). 

19. Drewniana budka w której mieszkają pszczoły. 

20. Jakie zwierze nie lubi koloru czerwonego? 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO TU NIE PASUJE?  
Znajdź obrazek, który nie pasuje do pozostałych. 
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REBUSY 
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Odpowiedzi szukaj na końcu.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.techpedia.pl%2Findex.php%3Fstr%3Dtp%26no%3D25584&psig=AOvVaw04V2hiF8-epNAlBL2hkD8u&ust=1590490652625000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIClksvtzukCFQAAAAAdAAAAABBS


 

 

 



 

 

 

 

 Poprawne rozwiązanie łamigłówki to 11 bo: biedronka = 10 osa = 5 motyl = 4, 10 + 5 - 4 = 11 

 Na obrazku jest 11 kwadratów 

 

 

Dorota Krawczyk 

Źródło: Internet 


