
Niby tacy sami, a jednak inni     27.05.2020r. 

 

Temat: Wszyscy lubimy się bawić. 

 
* Ćwiczenia pamięci Co zginęło ze środka koła? 

 

Foremki do piasku o różnych kształtach/ lub inne zabawki. 

Rodzic pokazuje dziecku foremki do piasku i prosi, by powiedziało, co swoim 

kształtem przypominają. Wspólnie wybierają kilka (5, 6 sztuk) i układają je 

na środku dywanu. Dziecko odwraca się tyłem, a rodzic zabiera jedną 

foremkę/zabawkę i chowa za plecami. Dziecko próbuje odgadnąć, co 

zniknęło ze środka koła. Zabawę powtarzam zmieniając foremkę/zabawkę, 

którą chowamy. 
 

* Zabawa dydaktyczna Liczymy. 

 

Kostka do gry (najlepiej dwie). 

Dziecko z rodzicem rozgrywają turniej z kostką. Rzucają kostką 

naprzemiennie. Zwycięża – osoba, która wyrzuciła więcej oczek. Przy 

każdym powtórzeniu porównujemy ilość wyrzuconych oczek. 

 

* Zabawa integrująca Pomagamy sobie. 
 

Opaska na oczy.  

Rodzic i dziecko stanowią parę. Dziecko wskazuje cel, do którego chce 

dotrzeć i zakłada opaskę na oczy. Rodzic jest przewodnikiem i bezpiecznie 

słowami prowadzi dziecko, które ma zasłonięte oczy, do wskazanego celu 

(bez dotykania).  
 

* Ćwiczenia na spostrzeganie – Znajdź taki sam kształt. 

 

Foremki do piasku, karty z obrysowanymi kształtami foremek. 



Dziecko kolejno losuje   kartę z obrysowaną foremką (kształtem), szuka  

odpowiedniej foremki i nakładają na narysowany obrys (kształt).  Karty                       

i foremki wracają do zabawy. 

 

* Foremki  

   Tacki z mokrym piaskiem, foremki do pisaku. 

 

Dziecko: 

- odbija foremki o różnych kształtach na tacach z mokrym piaskiem. 
 
 

* Ćwiczenia językowe Zwinny jak kot. 

 

Zdjęcia wybranych zwierząt. – Załącznik nr 1. – Zwierzęta. 

Rodzic tłumaczy, że tak jak ludzie mają swoje cechy, tak również zwierzęta 

mają swoje charakterystyczne cechy. Pokazuje zdjęcia zwierząt, a dziecko 

nazywa je i zastanawiają się wspólnie, z jakiej cechy znane jest dane zwierzę. 

Rodzic podaje później przykłady porównań: zwinny jak kot, mądra jak sowa, 

mały jak mrówka, pracowity jak pszczoła, łagodny jak owieczka, powolny jak 

żółw, szybki jak gepard, uparty jak osioł, śpiący jak niedźwiedź.  

 

* Praca plastyczna  Ja jako zwierzę. 

 

Farby, kubeczki, pędzle, kartki. 

Rodzic prosi, aby dziecko pomyślało i powiedziało, cechy jakiego zwierzęcia                       

w sobie odnajduje (w czym jest do niego podobne), a następnie namalowało 

siebie jako to zwierzątko. 

 

 

* Zabawa integrująca Urządzamy przyjęcie dla naszej rodziny. 

Masa solna, foremki do piasku i ciasteczek, barwniki spożywcze, naczynia               

z kącika kuchennego, talerzyki jednorazowe. Masę solną można zastąpić 

plasteliną. Przepis na masę solną - https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg  

Dziecko uczestniczy w wykonywaniu masy solnej. Dzieli masę i dodaje do niej 

różne barwniki. Wypełnia foremki masą lub wycina foremkami kształty – 

odkładają wykonane ciasteczka do wyschnięcia. Po wyschnięciu lub wysuszeniu 

w piekarniku, dziecko bawi się w przyjęcie. Dziecko stara się być uprzejme, 

używa zwrotów grzecznościowych. 

 

* Kolorowanka  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg


 

 

 


