
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 
20.



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

„Domowe zawody pływackie”  
– przygotuj dwa długie ręczniki. Połóż je na podłodze równolegle w odległości 
około pół metra. Zachęć dziecko, żeby na ręcznikach ustawiło swoje zabawki, 
które będą dopingować sportowca podczas wyścigów. Następnie poproś, aby 
dziecko położyło się na brzuchu między ręcznikami i na sygnał wystartowało  
w wyścigach pływackich – uniosło głowę, ramiona, nogi i wykonywało ruchy  
jak podczas płynięcia (młodsze dziecko może poruszać wyłącznie rękami  
lub wyłącznie nogami). W tym czasie ciągnij za końce ręczników, aby dziecko 
miało wrażenie, że się porusza. Sportowiec dopływa do mety, gdy ściągniesz 
całe ręczniki. Powtórzcie zabawę kilka razy – możecie próbować wyścigów  
w różnych stylach pływackich.
Zabawa wzmacnia mięśnie grzbietu, ramion oraz nóg. 

„Tajemnicza postać”  
– zachęć dzieci do zabawy w odgadywanie osób z najbliższego otoczenia 
na podstawie opisu słownego. Opisz wygląd danej osoby, w tym jej cechy 
charakterystyczne. Gdy dziecko odgadnie, o kogo chodzi, zamieńcie  
się rolami – poproś dziecko o opisanie znajomej osoby.
Zabawa wspiera rozwój mowy, rozwija słownictwo, kształtuje umiejętność  
logicznego myślenia.

„Malowanie bańkami” 
– przygotuj kartki, farby plakatowe, kubeczki z wodą, płyn do naczyń i rurki  
do napojów. Dolej do wody nieco płynu do naczyń oraz farby plakatowej  
w wybranym kolorze. W kilku pojemnikach możesz przygotować różne kolory 
płynu do baniek. Zachęć dziecko, żeby moczyło rurkę w kolorowym płynie  
do baniek, a następnie delikatnie dmuchało i puszczało bańki na kartce.  
Gdy bańki pękną, zostawią kolorowe ślady. Poproś dziecko o namalowanie  
w ten sposób radosnego obrazka.
Zabawa jest dobrym ćwiczeniem oddechowym.



i petelkii petelki

Ćwiczenia 
Motoryka mała i grafomotoryka

Więcej instrukcji rysowania znajdziesz w publikacji  
Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych - Kropki, kreski i pętelki.

Sukces na wyciągnięcie ręki!


