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Witajcie Kotki 

 

 

Dzisiaj chciałabym zaproponować kilka zabaw, myślę, że Wam 

się spodobają.       

 

 

  ,,Do jakiej zabawy przyda się ta zabawka”  -rozpoznawanie 

przedmiotów dotykiem.  

Do woreczka wkładamy różne zabawki. Dziecko wkłada rękę do worka i 

dotykając jakiegoś przedmiotu mówi co to jest i do jakiej zabawy może się 

przydać.  

 

 

  

,,Celne rzuty”  -zabawa z elementem współzawodnictwa. 

Na podłodze kładziemy jakiś pojemnik, do którego będziemy wrzucać np. 

zabawki pluszowe, klocki lub inne drobne rzeczy. Wrzucamy na przemiennie, 

ucząc dziecko rywalizacji. Możemy również liczyć zdobyte punkty oraz 

zwiększać odległość od pojemnika. 

 

 

 

 



Podczas wielu zabaw, szczególnie w przedszkolu, gdzie dużo jest dzieci muszą 

one czekać na swoją kolej. Uczą się one cierpliwości, a to nie jest łatwe. Dlatego 

trzeba o tym rozmawiać z dzieckiem, aby mogło zrozumieć swoje emocje i 

nauczyło się współdziałania w grupie rówieśniczej. Pomocny będzie w tym 

poniższy wiersz. 

 

 

Nauka cierpliwości- Dominika Niemiec 

 

Gramy w planszówkę. 

przesuwamy pionek, raz i dwa. 

Najpierw rzuć kostką ty, 

potem znów rzucę ja. 

Ty będziesz pierwsza mamo, 

następnie się zamienimy, 

a jeszcze chwilkę później 

w coś innego się zabawimy.   

Może weźmiemy kredę? 

Będę rysować motyle. 

Wezmę niebieską i żółtą, 

ale dam ci ją za chwilę. 

Bo przebywając w grupie, 

to bardzo ważna sprawa, 

trzeba być cierpliwym i się dzielić 

-to nauka, nie tylko zabawa. 

 

 



 

 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

 

W co miały zamiar bawić się dzieci? 

Jakim trzeba być, gdy bawimy się z innymi? 

Czy ty jesteś cierpliwy? 

Czy podczas zabawy potrafisz dzielić się zabawkami z innymi dziećmi? 

Czy trudno jest poczekać na swoją kolej w zabawie? 

 

 

 

,,Teraz ja, potem ty”-zabawa konstrukcyjna 

Zabawa polega na zbudowaniu jak największej wieży z klocków. Klocki 

układamy naprzemiennie, a podczas stawiania kolejnych klocków dziecko 

wypowiada zdanie ,,teraz ja, potem ty’’.  

 

 

 

 

 

,,Klocki”- praca z książką na stronie 42 

 

 

 

 

 



 

 ,,Kto pierwszy do celu”- ćwiczenie oddechu i cierpliwości 

Dziecko z pomocą dorosłego buduje tor przeszkód. Za pomocą słomki do 

napojów dmuchamy na piłeczkę, którą próbujemy poprowadzić po torze. W 

zabawie powinno wziąć udział kilka osób, aby uczyć dziecko rywalizacji i 

cierpliwości podczas czekania swoją kolej.  

 

                              

 

 

 

 

Życzę miłej zabawy       


