
Drodzy Rodzice !  

 

Wiem  doskonale, że trudno niekiedy namówić dzieci do pracy  z kartami pracy 

szczególne teraz,  gdy czas pobytu w domu przedłuża się. Z drugiej strony zależy 

Wam na tym  aby dziecko rozwijało się i robiło postępy. Zaproponuję więc Wam 

proste zabawy z wykorzystaniem różnych  przedmiotów , które uatrakcyjnią naukę 

w warunkach domowych.  

 

PATYCZKI DO USZU – mogą posłużyć dzieciom do układania wzorów ,  tworzenia 

obrazków, układania figur, liczenia, dzięki takim czynnościom dziecko rozwija 

sprawność manualną, wyobraźnię, spostrzeganie. 

 Przykładowa zabawa: 

Poproś dziecko aby wzięło np. 10 patyczków (liczba zależna od umiejętności  dziecka), 

niech ułoży z nich figury geometryczne, niech policzy z ilu patyczków stworzyło 

kwadrat, ilu potrzebowało do zrobienia trójkąta itp. Narysujcie  na kartce np. dom , 

poproście  aby dziecko ułożyło z patyczków taki obrazek.  

 

POJEMNIKI OD JAJEK NIESPODZIANEK –  można ponumerować je od 1 – 10 (w 

zależności od możliwości dziecka), poprosić aby ułożyło je we właściwej kolejności.   

Przykładowa zabawa 1 –    Do środka pojemników możemy włożyć np. ziarenka 

fasoli, do drugiego groch, kaszę, makaron, guzik, kamyk itp.  Pozwalamy dziecku 

„pograć” takimi grzechotkami, posłuchać różnic w brzmieniu, następnie dziecko 

zamyka oczy rodzic zagra danym pojemnikiem, dziecko próbuje odgadnąć co było 

ukryte w pojemniku i wydawało określony dźwięk.  

Można ukryć także  karteczki z literkami poznanymi przez dziecko, ważne aby określić 

czy są to drukowane czy pisane litery. Prosimy aby dziecko wybrało pojemnik np. nr 2 

, otworzyło spróbowało powiedzieć jaka to literka i wymyślamy słowo na głoskę 

odpowiadającą tej literce  np. wylosowało „o”  jak  „okno”.  

Dzięki tym zabawom możecie rozwijać u dzieci słuch, umiejętności matematyczne, 

jeżeli samo będzie wkładało ziarenka także sprawność manualną.   



Przykładowa zabawa 2 – stawiamy jakikolwiek pojemnik, karton do którego dzieci 

będą mogły wrzucać  pojemniki po jajeczkach, ćwiczyć koordynację, możemy prosić 

aby najpierw wrzuciło z nr 1,  potem 4 itp. 

 

KUBKI PO JOGURTACH – mogą doskonale posłużyć do budowania wież, zamienić się 

w „domowe kręgle” ,można układać z nich przestrzenne konstrukcje i np. po prostu  

liczyć a nawet na nich grać 

 

REKLAMÓWKA – w zwykłej reklamówce bądź torbie chowamy różne przedmioty 

domowego użytku bądź  zabawki , zasłaniamy dzieciom oczy prosimy aby wylosowało 

przedmiot i zgadło co to jest.  

 

GROCH, FASOLA, RÓŻNE MAKARONY – mieszamy troszkę takich materiałów, 

prosimy aby dziecko zamieniło się w Kopciuszka, który musi posegregować , 

poprzebierać pomieszane produkty.  

 

GAZETA – stare gazety mogą posłużyć do zgniata kul, używamy do tego lewej i prawej 

ręki, zgniecionymi kulami strzelamy do celu. 

 

PLECY MAMY LUB TATY   - narysujcie dzieciom na plecach prosty kształt, przedmiot 

poproście aby zgadło co to było, później zaproponujcie zmianę dziecko rysuje coś 

Wam (określcie żeby były to proste rzeczy) a Wy zgadujecie. Można „pisać’ dzieciom 

różne litery i prosić o odgadnięcie. Zabawa ta oprócz funkcji kształcących wpływa 

pozytywnie na zacieśnienie więzi z dzieckiem. 

 

Zachęcam do zabawy. Pozdrawiam 

 W razie pytań proszę o kontakt wtykalowska.pp2@golub-dobrzyn.pl 


