
MALI POMOCNICY DANONKA

MIEJSCE
Ogród, park, plac zabaw

ZABIERZCIE ZE SOBĄ
Kilka kubeczków

po Danonkach, łyżkę

ZADANIE PIERWSZE

SCHRON PANA JEŻA

 Danonek uwielbia dobre uczynki! 
Chcesz do niego dołączyć? 

Pomóż Panu Jeżowi zbudować schron 
na wypadek burzy! 

Wykop mały dołek, wokół niego 
ulep babki z piasku – użyj do tego  

pustych kubeczków po Danonkach. 
Przynieś małe patyczki i liście. 

Dołek wyłóż listkami, 
a patyki poukładaj na murku 

z piaskowych babek. 
Na górze możesz położyć kilka liści 

– Danonek wie, że Pan Jeż lubi zieleń.

OPIS ZADANIA UWAGI DLA RODZICA

Możesz pomóc dziecku, 
ale nie wyręczaj go w pracy. 

Zadawaj pytania np. 
"jak myślisz, co może przydać 
się Panu Jeżowi w schronie?", 
"jaki masz pomysł na dach?", 

"którędy Pan Jeż wejdzie 
do swojego schronu?". 

Pozwól dziecku 
uruchomić wyobraźnię! 

Pamiętajcie, żeby po skończonej 
zabawie zabrać kubeczki

po Danonkach ze sobą!



MALI POMOCNICY DANONKA

ZABIERZCIE ZE SOBĄ
mały kocyk lub chustę i przedmioty,
które będziecie ukrywać pod kocem
(chusteczki, szczotkę do włosów, krem do rąk itp.)

MIEJSCE
Ogród, park

ZADANIE DRUGIE

MAGICZNY KOC

Pomóż Danonkowi odkryć tajemnicę 
magicznego koca! 

Wybierzcie się z rodzicem do parku, 
ogrodu lub lasu, weźcie ze sobą kocyk. 

Pod nim Danonek ukryje dla Ciebie 
różne przedmioty! 

Twoim zadaniem będzie odgadnięcie 
za pomocą dotyku, co to za przedmioty! 

Nie podglądaj, 
wtedy magiczny czar pryska! 

Baw się dobrze!

OPIS ZADANIA UWAGI DLA RODZICA

Rozłóżcie koc na trawie, pod nim ukryj 
kilka przedmiotów, które zabraliście ze sobą lub takie, 

które znajdziecie w parku lub ogrodzie, np. szyszki, patyki. 
Wskaż dziecku miejsce pod kocem, 

w którym znajduje się przedmiot, 
poproś żeby włożył rączki pod koc i odgadł, 

co to za przedmiot.
Zagaduj dziecko "ciekawe, co Danonek mógł tam schować". 

Jeżeli dziecko nie włączy się od razu do zabawy, 
pokaż mu, jak sam zgadujesz, co tam jest 

– możesz się kilka razy pomylić, 
aby dziecko chciało Ci pokazać, jak to zrobić.


