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1) „Dobrze jest być dzieckiem” – zabawa słowna.

 Rozwijanie wyobraźni.

 Zachęcanie do budowania wypowiedzi.
 Dokończ zdanie „Dobrze jest być dzieckiem, bo…”
UWAGA: Gdy dziecko ma trudności z dokończeniem zdania, należy mu pokazać, na czym pole-

ga zabawa, mówiąc np. „Dobrze jest być dzieckiem, bo można się bawić zabawkami”.
Następnie  należy  zachęcić  dziecko,  aby podjęło  próbę dokończenia  zdania  w inny
sposób.

„Gdzie jest…?” – poranna zabawa ruchowa.

 Rozwijanie sprawności ruchowej.

 Kształtowanie umiejętności reagowania na hasło i orientowania się w przestrzeni.
 Poruszaj  się po pokoju w rytmie  granym przez rodzica na bębenku.  Na przerwę w muzyce,

mama/tata zada ci pytanie: „Gdzie jest szafa?”. Musisz wtedy znaleźć szafę i dotknąć jej plecami.
Słuchaj uważnie pytań zadawanych przez rodzica, bo za każdym razem będziesz musiała/musiał
znaleźć coś innego (np.: krzesło, stół, fotel, podłogę, drzwi, ścianę). 

 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!  

2) „Co jest na obrazku?” – rozwiązywanie zagadek obrazkowych.

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów na podstawie fragmentu obrazka.

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów.
Należy przygotować:

 kostkę do gry z kolorami (wyciętą, złożoną i sklejoną),

 ilustracje przedstawiające zabawki (wycięte po zaznaczonych liniach),

 kolorowe kartoniki do zasłaniania obrazków (3 komplety po 6 sztuk – wydrukowane i wycię-
te po zaznaczonych liniach).

UWAGA: Gdy dziecko nie widzi, rodzic kładzie na stole lub na podłodze trzy obrazki zabawek.
Każdy z nich zasłania kolorowymi kartonikami w sześciu kolorach (takich samych,
jak na kostce do gry).

 Przed tobą leżą trzy obrazki. Zasłonięte są one kolorowymi karteczkami. Rzuć kostką, spójrz jaki
kolor znajduje się na górze kostki i odkryj taką samą karteczkę przesłaniającą obrazek. Czy już
wiesz, co przedstawia obrazek? Jeśli zgadłaś/zgadłeś, mama/tata odsłoni cały obrazek, jeśli nie,
rzucaj dalej kostką i odsłaniaj kolejne karteczki. Za każdym razem zastanów się, czy już wiesz,
co jest na obrazku. Gdy zgadniesz, co jest na pierwszym obrazku, rozwiązujesz drugą zagadkę, 
a później trzecią.



3) „Czym bawią się dzieci?” – łączenie takich samych zabawek w pary; kolorowanie obrazków.

 Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej.

 Kształtowanie umiejętności dobierania w pary takich samych przedmiotów.

 Kształtowanie umiejętności starannego kolorowania i posługiwania się prawidłowym chwy-
tem narzędzia do rysowania.

 Nazwij zabawki, które mają dzieci.
 Połącz w pary takie same zabawki.
 Pokoloruj wybraną zabawkę, która znajduje się na dole kartki. Pamiętaj o prawidłowym sposobie

trzymania kredki oraz o tym, aby kolorować starannie (nie zostawiaj białych miejsc i nie wyjeż-
dżaj kredką za kontur obrazka).

4) Zabawy dowolne.
 Pobaw się swoją ulubioną zabawką.

Źródła obrazków:

 kostka do gry z kolorami (szablon)

 http://supplyme.com/  

 ilustracje przedstawiające zabawki

 http://poczta-balonowa.com   (pluszowy miś)

 http://toys4boys.pl/   (lalka)

 http://ewimax.pl/   (samochód)

 karta pracy – „Czym bawią się dzieci”

 http://podrecznikarnia.pl/   Zabawy z porami roku. Karty pracy malucha. Wiosna, s. 20.

Pomysł na zabawę „Co jest na obrazku?” został zaczerpnięty z: 
Entliczek-pentliczek. Trzylatki. Książka nauczyciela, cz. 2. Wydawnictwo Nowa Era.

Drodzy Rodzice
Proszę, aby przygotować na jutro:

 składniki na lemoniadę (3 cytryny, 2 pomarańcze, 1 limonkę, garść świeżej mięty, 4 łyżki cukru, 
1 litr wody niegazowanej),

 dzbanek i szklanki,

 sitko,

 moździerz lub inne naczynie i gałkę do ucierania.

http://podrecznikarnia.pl/
http://ewimax.pl/
http://toys4boys.pl/
http://poczta-balonowa.com/
http://supplyme.com/











