
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 
23.



„Kolorowy chodnik”  
– przygotuj kolorowe kredy i wyjdź z dzieckiem na spacer. Znajdźcie miejsce, w którym można 
pokolorować chodnik. Zachęć dziecko do rysowania i kolorowania dużych elementów, np. kwiatów, 
zwierząt, pojazdów. 
Zabawa rozwija mięśnie ramion i przedramion, jest dobrym ćwiczeniem rozmachowym. 

„Pyszny wyścig”  
– przygotuj płatki śniadaniowe w kształcie okręgów, rurkę do napojów, jabłko, nóż i talerz.  
Przekrój umyte jabłko na pół i połóż jedną połowę na talerzu przeciętą stroną do dołu.  
Wbij w jabłko rurkę do napojów. Wysyp na talerz garść płatków śniadaniowych i poproś dziecko, 
aby nałożyło płatki śniadaniowe na rurkę. Możesz zorganizować zawody. Jeśli masz płatki w kilku 
kolorach, przygotuj kilka rurek i poproś o nałożenie płatków na rurki zgodnie z kolorami.  
Wspólnie liczcie nałożone płatki. Na koniec zachęć dziecko do ich zjedzenia.
Zabawa w nakładanie płatków na rurkę rozwija sprawność rąk, porządkowanie płatków ze względu  
na kolor rozwija spostrzegawczość, a przeliczanie – umiejętności matematyczne. 

„Leśny dywan”
– przygotuj klej na gorąco, sznurek, nożyczki i kolorowe włóczki lub paski tkanin. Podczas spaceru 
poproś dziecko o znalezienie czterech patyków o podobnej długości i grubości. Po powrocie do 
domu sklej je klejem na gorąco tak, aby powstała ramka. Przygotuj 5–10 kawałków sznurka  
i przywiąż ich końce do przeciwległych patyków – powstanie niewielkie krosno. Zachęć dziecko do 
przewlekania kolorowych włóczek lub pasków tkanin między sznurkami – naprzemiennie  
pod jednym i nad kolejnym.
Budowanie krosna z patyków rozwija wyobraźnię i umiejętności konstrukcyjne, a wyplatanie kolorowego 
dywanu rozwija sprawność dłoni.

„zgadnij, o czym myślę” 
– zaproś dziecko do zabawy w odgadywanie przedmiotu. Pomyśl o jakimś przedmiocie, który jest  
w Waszym domu, i poproś dziecko o zadawanie pytań, które pomogą mu odgadnąć, o jaki 
przedmiot chodzi. W trudniejszym wariancie możesz poprosić o takie formułowanie pytań,  
żeby odpowiedź mogła brzmieć wyłącznie „tak” lub „nie”, np. „Czy ten przedmiot jest w kuchni?”,  
„Czy ten przedmiot jest zielony / miękki / duży?” itp. Gdy dziecko rozwiąże zagadkę,  
zamieńcie się rolami.
Zabawa rozwija wyobraźnię, umiejętność logicznego myślenia, a także słownictwo dziecka. 

Poznaj nową ofertę do wychowania przedszkolnego
dla wszystkich grup wiekowych.
https://www.wsip.pl/oferta/cykle/wychowanie-przedszkolne/



Pokoloruj pola zgodnie z kodem.


