
Drodzy Nauczyciele,  
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomysłów na zabawy,  
które umilą czas i ułatwią harmonijny rozwój dziecka,  

a także będą wsparciem w budowaniu  gotowości szkolnej. 

Dołącz do grupy Przedszkole WSiP na Facebooku!

https://www.facebook.com/groups/przedszkoleWSiP/  

Taki jest nasz #pomysł_na_dobry_start!
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„Na budowie”  
‒ przygotuj ulubione klocki dziecka. Połóż je na podłodze w jednej części pokoju. 
Poproś dziecko, aby zbudowało z nich budowlę w drugiej części pokoju.  
Zadaniem dziecka jest przeniesienie klocków w z jednego miejsca na drugie,  
ale bez wykorzystania dłoni – może je przesuwać nogą, łokciem, przenosić palcami 
stóp itp. Gdy wszystkie klocki będą przeniesione, poproś o stworzenie z nich budowli.

Pierwsza część zabawy rozwija kreatywność dziecka oraz jego koordynację 
ruchową, druga (układanie klocków) ‒ kształtuje sprawność manualną.

„Zgadnij, co mam na myśli”  
‒ wybierz jeden przedmiot z otoczenia, nastepne opisz jego wygląd i funkcje tak, 
żeby dziecko mogło odgadnąć, o co chodzi, np. „Jest niewielki, zielony, stoi na półce, 
można do niego nalać wodę” (wazonik). Stopień trudności (wybór przedmiotu i jego 
opis) możesz zmieniać w zależności od możliwości dziecka. 

Zabawa rozwija dziecięcą wyobraźnię i umiejętność logicznego myślenia.

„Tajemnicze stwory”  
‒ przygotuj niepotrzebne opakowania po dowolnych produktach, np. pudełka, 
kubeczki, tacki. Zachęć dziecko do zbudowania z nich stworków – łączenia, oklejania 
papierem kolorowym, paskami pociętych gazet. Można wykorzystać samodzielnie 
przygotowany klej z mąki (przepis poniżej). Po wyschnięciu pracy poproś dziecko o jej 
popmalowanie farbami. 

Zabawa rozwija kreatywność, wyobraźnię, a także sprawność dłoni.

Przepis na klej z mąki: 
Do garnka wlewamy pół szklanki zimnej wody, dodajemy jedną czubatą łyżkę mąki 
ziemniaczanej, jedną czubatą łyżkę mąki pszennej i łyżeczkę soli. Całość mieszamy, 
aby nie było grudek, a nastepnie dolewamy szklankę wrzątku, cały czas mieszając.  
Po ostudzeniu klej jest gotowy.

Poznaj nowy cykl Planeta dzieci do wychowania przedszkolnego  
dla wszystkich grup wiekowych.
https://www.wsip.pl/oferta/cykle/wychowanie-przedszkolne/ 



W krainie bajkowych pór roku

Karta pochodzi z Klubu Nauczyciela Uczę.pl z publikacji W krainie bajkowych pór roku 
autorstwa Beaty Bielskiej.
Dostęp do serwisu Uczę.pl oraz korzystanie z niego wymaga rejestracji i akceptacji regulaminu. 

Idzie Wiosna! Doklej listki przygotowane z kawałków plasteliny, papieru kolorowego  

lub innych dostępnych materiałów. Spraw, aby wyglądały, jakby były w ruchu.


