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1.  „Magiczne pudełka” – zabawa naśladowcza. Na dźwięk tamburyna (rodzicpotrząsa 

instrumentem) dzieci klękają, opierając głowy o podłogę – zamieniają się w magiczne 

pudełka. Rodzic mówi: Z tych magicznych pudełek wychodzą… np. misie, lalki, 

samochody. Zadaniem dzieci jest naśladowanie ruchem wymienionych przez rodzica 

zabawek. Potem dzieci zaczynają biegać. Kolejny dźwięk tamburyna jest sygnałem do 

przyjęcia pozycji magicznego pudełka.   

 

2. „Co jest na obrazku?” – zagadki. Przed dziećmi są ukryte pod sześcioma 

karteczkami obrazki przedstawiające zabawki. Każda karteczka jest w innym kolorze. 

Barwy karteczek zależą od kolorów boków kostki. Dzieci rzucają kostką i odsłaniają 

karteczki przysłaniające obrazki. Po każdym rzucie i odsłonięciu kartonika rodzic 

pyta: Jaka zabawka jest na obrazku? Jeśli dzieci odgadną, co jest ukryte na ilustracji, 

rodzic odsłania cały obrazek, a jeśli nie, grają dalej. 

 

 

3. „Magiczny worek” – zabawa dydaktyczna. Przed dzieckiem stoi worek napełniony 

znanymi zabawkami z pokoju . Rodzic: Urządzimy zgadywanki. W worku są zabawki 

z naszego domu. Będziesz musiał/ła odgadnąć, jakie. Ale uwaga! Twoim 

przewodnikiem będą tylko dłonie, bo oczy zasłonię chustą. Musisz rozpoznać 

zabawkę, dotykając ją dłońmi.  

Jeśli dziecko nie może odgadnąć nazwy przedmiotu, może go opisywać.  

 

4. „Moje zabawki” (karta pracy str.57) – ćwiczenie spostrzegawczości, uzupełnianie 

obrazka na karcie pracy o brakujące elementy i kolorowanie go zgodnie ze wzorem. 

Rodzic prosi, żeby dziecko przygotowało sobie naklejki z kart pracy przedstawiające 

fragmenty zabawek z pokoju dziecięcego. Dzieci przyglądają się obrazkowi i próbują 

dopasować naklejki do ilustracji na karcie pracy. Kiedy uda im się wykonać zadanie, 

https://www.youtube.com/watch?v=g0vsAvCRI90


kolorują zabawki według wzoru podanego na naklejce. Pozostałą część ilustracji mogą 

pokolorować według własnego pomysłu. 

 

5. „Rozrzucone zabawki” – zabawa ruchowa z elementem pochylania się i kucania. W 

pokoju są porozrzucane zabawki. Zadaniem dzieci jest je sprzątnąć. Kiedy słyszą 

stukanie, pochylają się, zbierając zabawki. Gdy rodzic przestaje stukać, dzieci kucają i 

odpoczywają po wykonanej pracy. 

 

 

6. „Roboty” – zabawa ruchowa naprężająco-rozluźniająca. Rodzic miarowo, w wolnym 

tempie, akompaniuje do zabawy grzechotką. Dzieci odpowiednimi ruchami naśladują 

roboty, napinając mięśnie nóg, rąk, pleców. Chodzą po pokoju wolnym krokiem w 

różnych kierunkach. Na dźwięk grzechotki tremolo (potrząsanie instrumentem) dzieci 

rozluźniają mięśnie i powoli kładą się na podłodze (roboty się popsuły). Rodzic 

zaczyna ponownie grać a dzieci wstają i udają roboty. 

 


