
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 
12.



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

„Wiosenne skoki”  
– zachęć dziecko, aby stanęło prosto, a następnie zaczęło maszerować w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami.  
Po chwili poproś, aby kucnęło i na hasło: hop! podskoczyło jak najwyżej.  Powtórz ćwiczenie kilka razy. Zachęć dziecko 
do podskoków obunóż w miejscu. Po kilku podskokach poproś, aby z każdym kolejnym naprzemiennie robiło rozkrok 
i łączyło stopy. Poproś, aby do skoków dziecko dołączyło klaskanie – gdy jest w rozkroku, ramiona ma rozłożone na 
boki, gdy łączy stopy – klaszcze wyprostowanymi rękami nad głową. Po kilku powtórzeniach poproś, aby dziecko 
naprzemiennie robiło podskoki, w których jedna noga jest wystawiona do przodu, a druga – do tyłu, a ręce podparte  
na bokach. Możesz zaproponować, aby po chwili dziecko do skoków dołączyło ruchy rąk – klaskanie nad głową.

Zabawa ćwiczy skoczność oraz koordynację ruchową dziecka.

„Pisanka”  
– przygotuj kartkę (najlepiej nieco sztywniejszą niż kartka z bloku rysunkowego), kredki woskowe lub tłuste pastele, 
czarną farbę plakatową, odrobinę płynu do naczyń, pędzelek i nożyczki. Poproś dziecko, żeby pokolorowało całą kartkę 
kredkami. Ważne, żeby powierzchnia kartki była nimi dokładnie pokryta. Następnie zachęć dziecko, aby całą kartkę 
zamalowało czarną farbą plakatową z domieszką kilku kropel płynu do naczyń. Odłóżcie kartkę do wyschnięcia.  
Gdy farba wyschnie wytnij z kartki kształt jajka i poproś dziecko, aby patyczkiem (np. drugim końcem pędzelka, 
wykałaczką lub zapałką) wydrapywało na nim wzory. W miejscu zdrapanej farby będzie widoczne kolorowe tło. 
Przygotujcie wydrapywane pisanki.

Kolorowanie dużej powierzchni ćwiczy mięśnie nadgarstka, a wydrapywanie kształtów pozwala rozwijać 
precyzję ruchów, dzięki czemu dziecko przygotowuje się do nauki pisania. Przygotowanie pisanek jest 
doskonałą okazja do rozmowy o świątecznych tradycjach.

„Łowimy rybki” 
– przygotuj kilka rolek po papierze toaletowym, farby, pędzelek, kubeczek z wodą, kolorowy papier, nożyczki, metalowe 
spinacze do papieru, magnez, sznurek i patyk (np. długą drewnianą łyżkę). Poproś dziecko, aby pomalowało farbami 
rolki i zrobiło z nich kolorowe rybki. Może dokleić płetwy i ogony z kolorowego papieru. Do każdej rolki przyczep 
metalowy spinacz do papieru. Przygotujcie wędkę – zawiążcie jeden koniec sznurka na patyku, a do drugiego końca 
sznurka przyczepcie magnes. Zachęć dziecko do zabawy w łowienie rybek. W trudniejszym wariancie – dla dzieci,  
które znają litery – możesz na każdej rybce napisać literę, a gdy dziecko ją złowi, ma podać nazwę przedmiotu 
zaczynającą się daną głoską.

Zabawa rozwija wyobraźnię kształtuje sprawność manualną. W wariancie dla dzieci, które znają litery, 
aktywność pomaga utrwalić znajomość liter i ćwiczyć analizę i syntezę głoskową,  
które są niezbędne w nauce pisania.

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



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. 

Pokoloruj obrazek.


