
POMYSŁY NA
ZABAWY Z
DZIECKIEM

grupa 2 "Wilki"



Zabawy słowno - ruchowe
Usprawniają ruchy rąk (przygotowują do nauki pisania)

Wpływają na koncentrację uwagi
Doskonalą koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową

Wzbogacaja słownictwo
Doskonalą słuch fonematyczny,

Ćwiczą pamięć wzrokową, słuchową i kinetyczną.



PAJĄK 

Idzie pająk po pieńku 

(idziemy palcami po swojej
prawej nodze)

pomaleńku, pomaleńku....

(idziemy po nodze coraz
wolniej)
Napotkał biedronkę 

(zatrzymujemy się)

Hop! Na drugą stronkę 

(przekładamy dłoń na lewą
nogę)

Idzie pająk...

MOJE PALCE 

Moje palce lubią harce

– poruszamy palcami

Lubią pograć na gitarce

– udajemy grę na

gitarze

Lubią klepać się po

brzuszku– klepiemy się

po brzuchu

Lubią drapać mnie po

uszku – drapiemy się po

uchu

A najbardziej – daję

słowo!

Lubią spać pod moją

głową... - składamy

dłonie jak do snu i

opieramy na nich głowę

GIMNASTYKA SMYKA 

Tupnij nogą, ile sił! - tupiemy

nogami

Klaśnij w górze: raz, dwa,

trzy! - klaszczemy

uniesionymi rękoma 

Zrób do przodu skłon głęboki

– dotykamy palcami stóp

Potem pochyl się na boki –

robimy skłon w lewo i w

prawo

Raz skręt w lewo – robimy

skręt w lewo

Raz skręt w prawo – robimy

skręt w prawo

Bioderkami porusz żwawo –

kręcimy biodrami

A gdy zmęczysz się

troszeczkę – powoli siadamy

To się połóż na chwileczkę –

kładziemy się na podłodze



PTASZKI

Pięć małych ptaszków na gałęzi siedzi
– pokazujemy pięć palców
Odleciał jeden, by ciocię odwiedzić –
poruszamy palcami jak skrzydłami
Cztery małe ptaszki na gałęzi siedzą i
się martwią o piątego – pokazujemy
cztery palce
Pierwszy leci, by go szukać –
składamy jeden palec do środka
Drugi do sąsiadów puka – składamy
następny palec
Trzeci dzwoni na policję – składamy
kolejny palec
Czwarty woła – składamy ostatni
palec
"Wracaj szybciej!" - składamy dłonie
w trąbkę i krzyczymy

 

RĄCZKI 
Najpierw ręce się witają – machamy
rękoma
Potem w piąstki zaciskają –

pokazujemy pięści
Robią także duże fale i nie męczą się
tym wcale - falujemy rękami
W końcu kręcą kołowrotka –

obracamy dłonie wokół siebie
Czeszą włosy niczym szczotka –

przeczesujemy palcami włosy
Jak kocury groźnie drapią –

naśladujemy kocie ruchy
I w powietrzu muchy łapią –

klaszczemy w powietrzu w róznych
miejscach 

A gdy zmęczą się zadaniem, to
odpoczną na kolanie – kładziemy
dłonie na kolana



ZABAWY
RUCHOWE
Wśród przedstawionych przez nas propozycji

są zabawy, które m. in. :kształtują

koordynację ruchową, równowagę, czucie i

percepcję ciała. Dziecko rozwija swoją

inwencję twórczą. Ruch stanowi podstawowy

bodziec rozwojowy przedszkolaków.



ŚPIĄCY MIŚ

Kładziemy na dywanie misia,

który "śpi". Dziecko chodzi

na paluszkach po podłodze,

tak, aby go nie obudzić. Na

hasło "Miś się budzi" –

podbiega do niego, przytula,

podrzuca do góry i próbuje

złapać. Na hasło "Miś idzie

spać" – kładzie go delikatnie i

dalej idzie na palcach.

SPADAJĄCY LISTEK

Dziecko jest "listkiem", które

wiruje w rytm dowolnie

wybranej muzyki. Kiedy

rodzic zrobi pauzę w melodii

– listek powoli i delikatnie

opada na ziemię. Kiedy

muzykę znów słychać – dalej

wiruje (za każdym razem

można zmienić sposób

poruszania się)

KOTEK
Przygotowujemy kulę z papieru/

niedużą piłkę. Dziecko jest kotkiem,

który reaguje na polecenia
dorosłego. Wyznaczamy miejsce,

które będzie jego domem, np.

poduszka na podłodze. Na hasło:

- Kotek budzi się! - dziecko
przeciąga się i robi koci grzbiet;
- Kotek bawi się! - dziecko toczy
kulę w jeden ze sposobów: toczenie
głową (poruszając się na
czworakach), toczenie ręką lub
leżenie na plecach i zabawa kulą w

wyciągniętych rękach i nogach;

- Kotek do domu! - dziecko wraca
na określone miejsce – domek;

- Uwaga, pies! - zwijanie się w kulkę,

plecami do góry.
Hasła powtarzamy w dowolnej
kolejności oraz ilości powtórzeń



KAŁUŻE

Rozkładamy na podłodze stare gazety (duże kałuże) i kartki papieru, złożone na pół (małe kałuże). Dziecko

spaceruje pomiędzy nimi. Kiedy usłyszy hasło hop! - przeskakuje obunóż przez małe kałuże. Klaśnięcie w ręce

to znak – naśladujemy zakładanie kaloszy i wskakujemy do dużej kałuży i tupiemy w niej nogami

RAZ SŁOŃCE, RAZ ULEWA

Na dywanie rozkładamy gazety – tym razem będą kamieniami. Na hasło słońce świeci – dziecko porusza się w

podskokach. Na hasło ulewa – wskakuje na kamień.

PARASOLKA

Przygotowujemy obręcz hula - hop, ewentualnie zawiązany szalik, który układamy na podłodze. Na hasło

"Świeci słońce" dziecko porusza się w ustalony sposób po podłodze. Na hasło "Pada deszcz" dziecko

wskakuje do obręczy, unosząc ją wysoko nad głową. 



W czasie zabaw pamiętamy o
ustalonych wcześniej zasadach

CIEŃ

Rodzic i dziecko stoją

naprzeciwko siebie.

Ustalamy, kto rozpoczyna

zabawę - ta osoba wykonuje

określone ruchy, które trzeba

jak najdokładniej powtórzyć.

Następuje zamiana

JAKI TO PTAK?

Dziecko porusza się po

podłodze - można do

akompaniamentu muzyki,

naśladując ptaki:

- wróbelek - biega, szybko

machając rękoma;

- orzeł - macha rękoma

powoli, idzie dostojnie;

- bocian - unosi nogi wysoko

do góry

SIEĆ

Przygotowujemy sznurek,

który przyczepiamy/

mocujemy do mebli, na

różnej wysokości. Zadaniem

dziecka jest przejść między

"nitkami sieci" tak, aby ich

nie dotknąć. Poruszamy się w

dowolny sposób

 

 



ZABAWY LOGOPEDYCZNE
POWTÓRZ RYTM

Rodzic wystukuje prosty rytm, składający się z 2 - 4 uderzeń (przy pomocy np. drewnianych łyżek,

klocków. Dziecko powtarza rytm. 

 

LICZYMY SŁOWA

Ustalamy razem, w jaki sposób będziemy prezentować liczbę słów (klaskanie, tupanie, podskoki). Rodzic

mówi zdanie, np. Lubię lody waniliowe, dziecko reaguje w odpowiedni sposób.

 

INSTRUMENTY

Przygotowujemy przedmioty, które będą wydawały charakterystyczne dźwięki - drewniane łyżki, butelki,

wedlug pomysłu. Rodzic prezentuje, jak brzmi dany "instrument". Następnie gra na nich, tak, żeby

dziecko nie widziało co trzyma w ręku (np. za fotelem). Zadanie polega na odgadnięciu, co to za

instrument. 



ŁĄKA 

Przygotowujemy słomkę, kartkę i pomponiki lub małe papierowe

kuleczki. Kartkę malujemy na zielono. Jest naszą łąką, na którą

przy pomocy słomki przenosimy kwiatki.

 

ŚPIĄCY MIŚ

Dziecko kładzie się wygodnie na podłodze. Jest misiem, bardzo

zmęczonym po zabawie, który śpi. Oddycha najpierw cichutko,

nosem. Następnie zaczyna robić wdechy mocno ustami, by przejść

w głośne chrapanie.

 

NA SYGNALE

Przygotowujemy obrazki - karetki, wozu strażackiego i radiowozu.

Dziecko naśladuje odgłosy, wydawane przez pojazdy:

- karetka = i-o

- radiowóz = i-u

- wóz strażacki = e-o

 

MALARZ

Na kartce papieru robimy plamę z farby rozcieńczonej wodą.

Dziecko przy pomocy słomki dmucha na nią, przez co tworzy

ciekawy obrazek. 



ZABAWY MUZYCZNE

KOLOROWE STACJE

Potrzebne nam będą kartki w

czterech kolorach.

rozkładamy je na dywanie.

Na bębenku (ew.  przykrywce

od garnka i łyżce) wygrywamy

3 rytmy - powolny, zwykły i

bardzo szybki. Dziecko idzie

powoli, biegnie lub chodzi w

zależności od tempa. Na

przerwie w muzyce podbiega

do dowolnej stacji, mówiąc

jaki ma kolor.

ŹREBACZKI

Rodzic wygrywa rytm - szybki

bądź wolny. Przy szybkim

rytmie dziecko - źrebaczek

szybkim krokiem dostawnym

cwałuje w różnych

kierunkach. Przy wolniejszym

rytmie zatrzymuje się i

grzebie kopytkiem w ziemi

(pociera raz jedną, raz drugą

stopa o ziemie). 

DOMOWA ORKIESTRA

Razem z dzieckiem robimy

instrumenty. Do słoików i

pustych butelek wsypujemy

ziarna o różnej wielkości,

kasze itp. Sprawdzamy, jakie

dźwięki wydaja nasze

instrumenty, następnie

zaczynamy na nich  grać -

głośno, cicho itp..... 



Przepisy na masy plastyczne:

MASA SOLNA = 200 G MĄKI + 200 G SOLI + PÓŁ SZKLANKI WODY

 

ZAWSZE MOKRY PIASEK= 6 SZKLANEK MĄKI + SZKLANKA OLEJU

 

SZTUCZNY ŚNIEG= OPAKOWANIE PIANKI DO GOLENIA+ 2 ŁYŻKI MĄKI

ZIEMNIACZANEJ+ 8  OPAKOWAŃ SODY

 

MASA AKSAMITNA= ODŻYWKA DO WŁOSÓW 300 ML+ 500 G MĄKI

ZIEMNIACZANEJ 

 



Możliwości do zabawy
z dzieckiem jest
bardzo wiele!



 

- Wspólne pieczenie, ozdabianie i jedzenie ciasteczek

- Pokaz mody

- Zorganizowanie pikniku w domu 

- Zabawa w fryzjera/kosmetyczkę

- Szukanie zaginionych skarbów

- Przygotowanie pieczątek z ziemniaka

- Zbudowanie bazy lub toru przeszkód

- Zgadywanka z zamkniętymi oczami "Co to za przedmiot"

- Przygotowanie prezentu dla babci lub dziadka

- Zorganizowanie sesji zdjęciowej z gadżetami

- Przygotowanie z kartonu akwarium i rybek

- Zrobić dyskotekę

- Przygotować zdrowe frytki, np. z jabłek

 

- 



Mamy nadzieję, że nasze
propozycje będą dla Państwa

inspiracją w tym trudnym czasie.

Życzymy dużo zdrowia,

cierpliwości i spokoju !!!

Nauczycielki z gr. 2 WILKI 


