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Co jest potrzebne:

D obrze jest pracowa! razem z mam" 
w kuchni. Zawsze wychodzi z tego co# 

pysznego, na przyk$ad kasza manna z malinami. 
Kasza manna jest równie% najlepsza do 
przesypywania. Jej ziarenka s" tak drobne, 
delikatne i sypkie jak piasek na pla%y. I mo%na 
w niej ukry! ró%ne skarby. Gdy kasza na drugie 
#niadanie si& gotuje, mama zaprasza Józia do 
jego stolika, aby poszuka$ w kaszy muszelek.

Mama ustawi$a na tacy szklan" misk& z kasz", 
któr" wymiesza$a ze z$otym brokatem 
i z drobnymi muszelkami. Po$o%y$a równie% 
sitko, ma$" $y%eczk& oraz malutk" miseczk&  

na skarby. Kasza tajemniczo si& b$yszczy. 
Ciekawe, ile muszelek znajdzie Józio…

Mama usiad$a po prawej stronie ch$opca 
i wzi&$a $y%eczk&. Powoli nabra$a na ni"  
kaszy i wsypa$a do sitka. Porusza teraz 
sitkiem, aby kasza przesia$a si& przez dziurki. 
Jest pierwsza muszelka! Mama k$adzie 
muszelk& na stole i zaprasza Józia, aby przesia$ 
ca$" kasz&. Mama idzie zajrze! do kaszy, która 
si& gotuje, a Józio przesiewa i szuka muszelek. 
Gdy ju% znajdzie wszystkie, mo%e wsypa! je 
z powrotem do miski z kasz" i poszuka! ich 
jeszcze raz!

              PRZECZYTAJCIE RAZEM! HISTORYJKA Z INSTRUKCJ!

CELE EDUKACYJNE

KOORDYNACJA 
PRACY R!KA-OKO

NAK"ADANIE 
SYPKICH 

PRODUKTÓW 
"Y#K$

ZAPAMI!TYWANIE 
SEKWENCJI

• !aca
• miska szklana lub me!alowa 
"redniej wielko"ci

• sitko
• #y$eczka 
• kasza manna (oko#o szklanki), 
brokat lub inny drobny, kolorowy 
sypki ma!eria# oraz ma#e „skarby”: 
muszelki, cekiny, kamyczki, koraliki, 
k!óre podobaj% si& dziecku

Zanim zaprosisz dziecko do zabawy, sprawd', czy przygo!owany  
zes!aw b&dzie dzia#a#: czy sitko ma wys!arczaj%ce otwory, czy  
wygodnie jest nabiera( kasz& z miski (czy nie jest za wysoka).

Kasz& mann& mo$na zas!%pi( prawdziwym piaskiem, je"li bawicie si& 
np. na balkonie, a zamiast miski mo$na wykorzys!a( wi&kszy  
pojemnik i wi&ksze skarby.

Przedmioty, k!óre dziecko znajduje w kaszy, mo$e odk#ada( do drugiej, 
ma#ej miseczki lub koszyczka: #atwiej b&dzie je wsypa( z powro!em  
do du$ej miski.

Przesypywanie2

Wskazówki dla doros!ego:
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