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Podchody!

Klasyczna gra terenowa - podchody -sprawdzi się
idealnie jako atrakcja z okazji dnia dziecka! 

 
Poniżej znajdziecie kilka zagadek - wskazówek,

które możecie wykorzystać podczas
organizowania podchodów w waszym

przedszkolu. powiązane są z
charakterystycznymi miejscami w placówkach -
możecie wykorzystać wszystkie lub stworzyć z
nich własny zestaw. DOdatkowo możecie dołączyć

do wskazówki kartę z zadaniem. 
 

Wskazówki Wystarczy wydrukować i włożyć do
kopert, które ukryjcie we wskazanych w nich

miejscach. 
 

Pierwszą wskazówkę możecie wyciągnąć z
koperty lub z butelki i przeczytać w miejscu

startu.
 

w ostaniej kryjówce na dzieci będą czekać
"certyfikaty poszukiwacza przygód". Możecie też

drorzucić drobne upominki :)
 

Bawcie się dobrze! 

instrukcja



start!
 

WItajcie poszukiwacze przygód! Przed wami
prawdziwe wyzwanie - wytężcie umysły i
zbierzcie siły - czas odnaleźć wszystkie

wskazówki, które krok po kroku doprowadzą
was do skarbu! Gotowi?! POWODZENIA! 

 
Pierwsza zagadkowa wskazówka brzmi:

 
"Z nich budowlę wybudujesz, 
różne cuda skonstruujesz." 

 
(pudełko z klockami)

tę szafkę w naszej sali wszyscy
dobrze znamy - znajdziemy tam farby i

pudełko z pędzlami.

(szafka z materiałami plastycznymi)
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alladyn latał na nim po świecie. 
czy wiecie, gdzie kolejną wskazówkę

znajdziecie?
 

(pod dywanem)

każdy ma swoje miejsce przy stole,
lecz sprawdziliście, czy jest coś na

dole?

(koperta przyklejona na spodzie
stolika) 
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każdego ranka tam się przebierasz 
i buty na kapcie sprawnie zamieniasz!

 
(szatnia)

gdy przed posiłkiem myjemy ręce, to
spotykamy się wszyscy w...

(...łazience!) 
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zanim wejdziemy, to w nie pukamy, 
gdy są zamknięte - kluczem otwieramy. 
(koperta przyklejona z drugiej strony

drzwi)

nie jest to plaża, choć piasku tu wiele
- stawiamy tam babki i kopiemy tunele. 

 
(piaskownica)
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sprawdźcie dokładnie, jeśli zechcecie,
czy przy furtce czegoś przypadkiem nie

znajdziecie.
 

(furtka/bramka przy wejściu do
przedszkola)

gdy nimi idziesz - trzymaj się poręczy,
bo możesz się przewrócić i stracić

wszystkie zęby!
 

(schody)
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gdy coś stworzycie, swoje prace tam
wieszacie, a następnie dumnie je

podziwiacie. 
 

(tablica z dziełami plastycznymi)

ma koronę, choć nie jest królem. 
Gdy słońce świeci - swym cieniem cię

poratuje.  
 

(drzewo)

ŚWIAT PRZEDSZKOLANKI



musisz wejść do góry - to prawdziwy
trud, aby w mgnieniu oka zjechać po

niej w dół. 
 

(zjeżdżalnia)

gdy dobrze się bawicie, lecz odpocząć
chcecie, na niej usiądziecie i sił

nabierzecie.  
 

(ławka)
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BRAWO! DOtarliście do skarbu!
Oto wasza nagroda! mam

nadzieję, że bawiliście się
dobrze!

 
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z

OKAZJI DNIA DZIECKA! 
 

CZAS NA ŚWIĘTOWANIE! 
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zróbcie 5
przysiadów! 
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podskoczcie 10
razy!



 

policzcie do 10
stojąc na jednej

nodze!
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zróbcie 6
obrotów wokół
własnej osi! 



 

wyklaszczcie
rytm podany

przez
nauczyciela!
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tupnijcie 15 
razy!



 

zróbcie 8
pajacyków!
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podskoczcie 5
razy stojąc na
jednej nodze! 



 

stójcie
nieruchomo w

dziwnych
pozycjach przez
15 sekund! 
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zróbcie 9
skłonów w

przód!



 

zróbcie śmieszne
miny!
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biegnijcie w
miejscu przez 20

sekund! 



 

stańcie na
palcach i

spróbujcie
dosięgnąć nieba! 
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udawajcie
syczenia węża -

spróbujcie
wytrzymać jak

najdłużej! 



CERTYFIKAT
POSZUKIWACZA PRZYGÓD

otrzymuje

data podpis

Życzymy ci wszelkiej pomyślności
podczas najlepszej 

i największej przygody Twojego życia,
jaką jest dzieciństwo! 


