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Daleko – blisko 

W świecie smartfonów nasze oczy dużo czasu dostosowują się, dostrajają do patrzenia do 

bliży. Pamiętajmy o tym, że patrzenie w dal także jest bardzo potrzebne naszym oczom. 

Coraz trudniej znaleźć dużą pustą przestrzeń, gdzie możemy popatrzyć daleko przed siebie. 

Wykorzystajmy różne sytuacje w pracy z dzieckiem, aby skupiać wzrok na odległości 

kilkunastu, kilkudziesięciu metrów. Kiedy patrzymy daleko za okno na panią w czerwonej 

czapce, na chłopca z plecakiem czy pana z pieskiem, soczewka oka dostosowuje swój kształt 

do ostrego widzenia. Kiedy przerzucamy spojrzenie na przedmiot blisko soczewka potrzebuje 

czasu na dopasowanie kształtu i ponowne złapanie ostrości. Oko pracuje. To bardzo cenne 

ćwiczenie dla oka. 

Cel: ćwiczenia mięśni oczu. 

Potrzebne: dostęp do okna z widokiem na otwartą przestrzeń, kawałeczek kartki lub mała 

kulka z plasteliny. 

Przebieg: Można przykleić małą papierową kropeczkę (ewentualnie z kawałeczka plasteliny) 

na oknie i zaproponować dziecku, aby skupiło na niej wzrok. Następnie prosimy dziecko, aby 

spoglądając za okno, znalazło np. pana z pieskiem. Potem znów spogląda na kropkę na oknie 

(patrzenie blisko) i po raz kolejny na panią z dzieckiem (patrzenie daleko). 

Spotkajmy się w ogródku 

Cel: ćwiczenia proprioceptywne (czucie głębokie związane z informacją pochodzącą z 

mięśni, ścięgien i stawów), praca nad napięciem mięśniowym, odczuwaniem swojego ciała, 

jego siły. 

Potrzebne: rysunek/zdjęcie ogrodu, kolorowa taśma klejąca lub taśma izolacyjna, nożyczki, 

małe zabawki: przytulanki, samochodziki, wolna przestrzeń na podłodze bez wykładziny 

(przestrzeń „poślizgu”). 

Przygotowanie: na podłodze kładziemy obrazek prezentujący ogród. Wspólnie z dziećmi 

„budujemy ogrodzenie” z taśmy klejącej (przyklejamy ją do podłogi wokół obrazka). Potem 

zabieramy papierowy obrazek zostawiając tylko „ogrodzenie”. Tłumaczymy, ze to jest nasz 

ogród. 

Przebieg: Dzieci siadają wokół w odległości około metra od naklejonego ogrodzenia. Każdy 

wybiera po jednej lub kilka małych zabawek i układa je na podłodze przed sobą. Na sygnał 

nauczyciela każde dziecko po kolej popycha swoją zabawkę w taki sposób, aby płynnym 

ruchem wjechała dokładnie do ogrodu. Ćwiczenie prawdopodobnie pokaże dzieciom, że 

trudno jest za pierwszym razem tak dostosować siłę ruchu, aby trafić dokładnie do 

wyznaczonego miejsca. W miarę ćwiczeń coraz łatwiej o wyczucie. Przy kolejnych próbach 

można zwiększać odległość, zmieniać zabawki. 

Zwierzątka z masy solnej 



Lepienie zwierzątek z masy solnej to wspaniała zabawa dla dzieci w każdym wieku! Dla 

najmłodszych lepsza będzie wersja łatwiejsza, czyli płaskorzeźby. Starsze dzieci mogą z 

pomocą rodziców lepić trójwymiarowe figurki, wzmacniając nogi i szyje zwierząt przy 

pomocy wykałaczek lub słomek do napojów. Kiedy maluch ulepi już całe zoo, zabawa nie 

musi się kończyć – z masy solnej można również ulepić zagrody, a przy użyciu wyciskarki do 

czosnku stworzyć trawę. Całość można oczywiście pomalować po wyschnięciu. 

Zabawa w restaurację 

Jedną z najprostszych zabaw przy użyciu masy solnej jest zabawa w restaurację, w której 

dziecko wciela się w rolę szefa kuchni. Maluch może przygotować praktycznie każdą 

potrawę, a przy pomocy rodziców z pewnością powstaną naprawdę imponujące dzieła. Dla 

najmłodszych dobrym pomysłem jest przygotowanie pizzy, na której dziecko układa dodatki. 

Gotowe dania muszą oczywiście zostać upieczone w piekarniku, co utrwali efekt pracy 

dziecięcych rączek. 

Składniki na masę solną 

 szklanka mąki 

 szklanka soli 

 ½ szklanki wody  

Przepis na masę solną 

 W misce wymieszaj mąkę z solą a następnie dodaj wodę i dokładnie wymieszaj a 

następnie ugniataj do uzyskania jednolitej gładkiej i elastycznej masy. 

Ryż, groch, fasola, kawa, ciecierzyca, pieprz… Jest wokół nas bardzo wiele ziaren i 

ziarenek, które możemy wykorzystać w zabawie z dzieckiem stymulując zmysł dotyku, 

wzroku a nawet słuchu. 

 Akcja segregacja – wsyp przynajmniej dwa rodzaje ziaren do miski i poproś dziecko, 

aby je posegregowało. To wyzwanie dobrze sprawdza się w przypadku maluchów. 

Starsze dzieci mogą zainteresować się przenoszeniem np. ziarna fasoli na łyżce z 

jednej miski do drugiej rozstawionej w odległości 2-3 metrów. Dużą przyjemność 

sprawia także samo dotykanie ziaren i ich przesypywanie. 

 Kolorowa posypka – wystarczy kolorowa krepa, ryż i ciepła woda, by te małe 

ziarenka zamieniły się w bajeczną posypkę. Jak to zrobić? Wkładamy krepę do 

naczynia z ciepłą wodą. Kiedy woda zostanie zabarwiona wyciągamy krepę i 

wrzucamy ryż na ok. 5 minut. Po odsączeniu ziaren należy je dobrze wysuszyć i bawić 

do woli. 

 Grzechotki – wsypując ziarna do jakiegokolwiek plastikowego lub metalowego 

opakowania po kosmetykach czy żywności stworzysz znakomity instrument domowej 

roboty. Możesz poeksperymentować z dzieckiem i stworzyć grzechotki o odmiennych 

dźwiękach wsypując inną ilość lub rodzaj ziaren. 

 „Wyklejziarnki”– przyklejając różnorodne ziarna do papieru można stworzyć 

zaskakujące arcydzieła. Ziarenka mogą stanowić całość jak i element prac 

plastycznych (np. możecie wykleić ziarenkami  np. korale u dziewczynki lub guziki u 

chłopca). 

Obrazki do wyklejania lub/i pokolorowania 

http://www.wikom.pl/pm48lodz/upload/user/do_pokolorowania_lub_i_wyklejania.doc


( obrazki pochodzą ze strony: stylowi.pl › mamutek18 › kolorowanki-i-szablony) 

  

 Zabawa z gazetami 

 Papierowa koszykówka – zgnieć papier i stwórz z niego kule. Wraz z dzieckiem 

rzucajcie do celu, jaki sobie wyznaczycie. Tytułowy kosz może zastąpić garnek, 

miska, karton, a także obręcz zrobiona z twoich lub dziecięcych ramion. 

 Statki – przypomnij sobie, jak w prosty sposób można zrobić z papieru statek lub 

czapkę. Naucz tego krok po kroku swoje dziecko i włączcie papierowe cacko do 

wspólnej zabawy. Razem puszczajcie statki np. w wannie lub w misce. Jeśli wciągną 

was tego typu prace idźcie poziom wyżej i sięgnijcie po origami. 

 Wdech-wydech – podrzyjcie papier na małe kawałki, a następnie przy użyciu słomki 

na wdechu przenoście małe skrawki np. z talerzyka na talerzyk. Odwrotną wersją tego 

zadania jest położenie papierka na dłoni i za pomocą siły własnego wydechu 

wprawienie go w ruch. Aktywności te usprawniają rozwój mowy i są ważnym 

elementem profilaktyki logopedycznej. 

 


