
30.03- 03. 04.2020 

1. Zabawa rozwijająca percepcję słuchową „Poszukiwacze” 

Zgromadźcie 10 przedmiotów np. kredka, kot (maskotka), widelec, kolorowanka. Propozycje 

ćwiczeń wg możliwości dziecka: 

o Podziel nazwę na sylaby np. wi-de-lec, kot 

o Policz, ile sylab ma każda nazwa i ustaw przedmioty wg liczby sylab, np. kot (1), 

kred-ka (2), wi-de-lec (3) 

o Podaj pierwszą/ ostatnią głoskę 

o Wyszukaj przedmiot na podaną głoskę np. k jak kredka, kot 

o Podaj głoski po kolei np. k-o-t 

2. Masażyk- zabawa doskonaląca pamięć słuchową, sprawność manualną wg M. 

Bogdanowicz 

Wykonaj masaż na plecach dziecka, a potem dziecko niech zrobi masażyk na twoich plecach. 

Świeci słonko- dłonie rozcierają plecy, aż zrobi się ciepło 

Biegną konie po betonie- dłonie w łopatkę „uderzają” w plecy 

Idą słonie- dłonie w piąstki 

Płynie kręta rzeczka-  jedna ręka wykonuje zygzaki 

Idzie pani na szpileczkach- stukają palce wskazujące 

Pada deszczyk- delikatne uderzanie palcami 

Przeszedł dreszczyk- łaskoczemy! 

3. Zabawa rozwijająca percepcję wzrokową „Detektywi” 

Wykorzystajcie przedmiot z zabawy nr 1. Ustawcie je w rzędzie. Dziecko odwraca się lub 

wychodzi na chwilę do drugiego pokoju. Propozycje wg możliwości dziecka: 

o Chowacie 1 przedmiot, dziecko odgaduje co to było 

o Zamieniacie miejscami 2 lub 3 przedmioty, dziecko odgaduje 

Zróbcie zmianę, niech dziecko przygotuje zadanie dla was 

4. Zabawa ruchowa 

Dziecko porusza się przy muzyce. Co 10-15 s. zatrzymajcie muzykę. Na przerwie dziecko 

wykonuje zadania: 

o Zrób 10 dużych podskoków 

o Chodź jak bocian wysoko podnosząc kolana 

o Pełzaj jak gąsienica 

o Zrób 10 pajacyków 

o Machaj rękoma jak motyl skrzydłami 

5. Gra ściganka wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej 



To po prostu gra planszowa. Wasza własna gra. 

Potrzebna jest kostka, ale jeśli jej nie macie, przygotujcie 6 małych karteczek, narysujcie 

kropki jak na kostce i złóżcie- będziecie je losować, by wiedzieć o ile pól się przesuwacie. 

Następnie legenda gry, np.- pole czerwone- czekasz kolejkę, pole żółte- dodatkowy rzut 

kostką. 

Plansza do gry- zależy od tego, co macie w domu. Ja z dziećmi wykorzystałam klocki, ale 

możecie zrobić pola z nakrętek po napojach, wyciąć z kolorowego papieru, można po prostu 

narysować planszę. I bawcie się dobrze 

Planszówki to super zabawa doskonaląca liczenie, ale przede wszystkim uczy radzenia sobie z 

wygraną i porażką 

 



 

Mam nadzieję, że zabawy, które dla Was przygotowałam będą ciekawe i zachęcą do dalszych 

działań 

 


