
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!

CZĘŚĆ 
11.



https://www.wsip.pl/oferta/cykle/wychowanie-przedszkolne/ 

„Marcowe koty”  
‒ poproś dziecko, aby zamieniło się w kotka  – stanęło na czworakach i kilka razy powoli i dokładnie 
naprzemiennie unosiło i opuszczało grzbiet jak kot, który się łasi. Następnie poproś dziecko, aby 
w pozycji na czworakach unosiło do tyłu raz jedną, raz drugą nogę. W zależności od sprawności 
dziecka możesz poprosić, aby podczas unoszenia lewej nogi uniosło także prawą rękę, a podczas 
unoszenia prawej nogi uniosło także lewą rękę – i chwilę wytrzymało w takiej pozycji. Na koniec 
zachęć dziecko-kotka, aby usiadło na swoich stopach i sięgnęło dłońmi do podłogi jak najdalej  
od siebie.

Ćwiczenie rozciąga mięśnie grzbietu, wzmacnia mięśnie pośladków i ramion, kształtuje 
równowagę.

„Dzwonki matematyczne”  
‒ przygotuj kilka pojemników po jogurtach, sznurek, nożyczki, kartkę, flamaster  i dwa krzesła.  
Na każdym pojemniku oznaczcie punktację – możecie narysować kropki  (jak na kostce do gry) lub 
cyfry. W dnie każdego kubeczka zrób niewielki otwór i poproś dziecko, aby przewlekło przez niego 
kawałek sznureczka (ok. 20 cm).  Przygotuj długi sznurek, przyczep go do oparć dwóch krzeseł   
i ustaw krzesła tak, aby sznurek był naprężony. Przywiąż do niego końce sznureczków z kolorowymi 
kubkami. Zachęć dziecko do rzucania w kubeczki zgniecioną kartką, liczenia zdobytych punktów, 
dodawania kolejnych, porównywania, kto zdobył więcej, a kto mniej. 

Malowanie kubeczków rozwija sprawność manualną, a także wyobraźnię i cierpliwość.  
Rzucanie zmiętą kartką rozwija celność, a zabawa w przeliczanie punktów kształtuje 
umiejętności matematyczne.

„Wiosenne kwiaty” 
‒ przygotuj kilka rurek do napojów, kolorowy papier lub bibułę, nożyczki i klej. Przygotuj paski 
kolorowego papieru wielkości około 20 cm x 10 cm. Poproś dziecko, aby ponacinało paski – nacięcia 
powinny być dość głębokie i ułożone jedno obok drugiego – będą płatkami. Tak przygotowane paski 
owijajcie wokół rurki i sklejajcie. W ten sposób możecie stworzyć bukiet wiosennych kwiatów.

Cięcie papieru nożyczkami i mocowanie płatków rozwijają sprawność rąk, a dobór materiałów, 
kolorów, sposobu cięcia papieru  rozwijają kreatywność dziecka.

Poznaj nowy cykl Planeta dzieci do wychowania przedszkolnego  
dla wszystkich grup wiekowych.



Jak rosną warzywa
Wytnij kwadraty i ułóż z nich obrazek. Opowiedz, jakie warzywa na nim widzisz.  
Które z nich lubisz jeść? Które części tych warzyw zjadamy - te, które rosną pod 
ziemią, czy te nad ziemią?

Karta pochodzi z zestawu plansz demonstracyjnych Kocham Przedszkole cz. 3.


