
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 
25.



„Stempelki”  
– przygotuj kilka gąbek, np. kuchennych (zmywaków), farby plakatowe i arkusze papieru. Na każdej 
gąbce narysuj prosty kształt – figurę geometryczną, serce, gwiazdkę, kwiatek itp. – i wytnij tak,  
aby powstał stempel. Zachęć dziecko do maczania stempli w kolorowych farbach i odciskania na 
arkuszu papieru.  Możesz poprosić o przygotowanie dowolnej pracy, a także o stemplowanie kształtów 
w określonych kolorach i kolejności (rytmy). Możesz także narysować na arkuszu papieru kilka pętli  
i przy każdej narysować symbole stempli, które dziecko ma odcisnąć w środku, np. wszystkie kształty 
w jednym kolorze, jeden kształtów rożnych kolorach, podana liczba kształtów w różnych kolorach, 
podana liczba kształtów w podanych kolorach).
Zabawa kształtuje sprawność rąk, wyobraźnię, a w wersji z rytmami i pętlami – także umiejętność 

logicznego myślenia. 

„Kolaż”  
– przygotuj kilka gazetek reklamowych, nożyczki, klej i arkusz papieru. Poproś dziecko,  
aby przygotowało kolaż z elementów wyciętych z gazetek, np. „Moje wakacyjne plany”, „Wymarzony 
Dzień Dziecka”, „Podróż dookoła świata” itp. Starszym dzieciom możesz napisać na arkuszu wybrane, 
rozpoznawane przez nie litery, i poprosić, aby wycięły i nakleiły obok liter obrazki przedmiotów, 
których nazwy zaczynają się daną głoską (lub mają tę głoskę w dowolnym miejscu w swojej nazwie). 
Zabawa rozwija sprawność rąk, wyobraźnię, a w wersji z wyszukiwaniem przedmiotów z podaną głoską 
w nazwie – kształtuje umiejętność analizy głoskowej i przygotowuje dzieci do nauki czytania.  

„Odciskanki”
– podczas spaceru zachęć dziecko do znalezienia kilku liści o różnych kształtach. Po powrocie 
 do domu przygotuj arkusze papieru i kredki świecowe. Poproś dziecko, aby ułożyło liść na stole, 
przykryło go kartką, ułożyło na kartce kredkę bez osłonki (równolegle – kredka powinna leżeć  
na kartce) i przeciągnęło nią, dociskając w miejscu liścia. Na kartce powinien się pojawić odciśnięty 
kształt liścia. Zachęć do odciskania różnych liści za pomocą kredek w różnych kolorach.  
Wspólnie poszukajcie innych przedmiotów, które można w ten sposób odcisnąć.
Zabawa rozwija wyobraźnię, jest zachętą do samodzielnego eksperymentowania.

„Pyszne ćwiczenia” 
– przygotuj miód, dżem, czekoladę lub inne produkty do smarowania, które lubi i może jeść dziecko. 
Poproś, aby zamknęło oczy i posmaruj wybranym produktem jego usta. Poproś, aby dziecko 
rozpoznało, co to za produkt, a następnie dokładnie zlizało go z ust. Zabawę możesz powtórzyć  
kilka razy. Możesz wykorzystać zmiksowane owoce i zapoznać dziecko z nowymi smakami.
Zabawa usprawnia mięśnie języka, dzięki czemu jest dobrym ćwiczeniem logopedycznym. 

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



Karta pochodzi z zestawu plansz demonstracyjnych Kocham Przedszkole cz. 3.

Żyj zdrowo
znajdź na planszy przedmioty, owoce i warzywa pokazane pod planszą.  
Jakie produkty należy jeść codziennie? W jaki sposób należy spędzać czas, by być zdrowym,  
silnym i pełnym energii?
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