
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 
16.



https://www.wsip.pl/oferta/cykle/wychowanie-przedszkolne/ 

„Grotołazi”  
– przygotuj kilka krzeseł lub stołków i koc. Ustaw krzesła w niewielkiej odległości od siebie  
i przykryj kocem. Zachęć dziecko do zabawy w grotołaza – przejścia przez tunel pod krzesłami. 
Możesz utrudnić zabawę – poprosić, by dziecko naprzemiennie przechodziło pod jednym krzesłem  
i po kolejnym krześle (raz dołem, raz górą).

Zabawa rozwija ogólną sprawność fizyczną dziecka.

„Memory geometryczne”  
– przygotuj kolorowy papier, nożyczki, klej i kilka kartek z bloku technicznego. Wspólnie z dzieckiem 
wytnijcie z kolorowego papieru 2 zestawy figur, np. po 2 czerwone i zielone kółka, po 2 niebieskie 
i żółte kwadraty, po 2 czerwone i zielone prostokąty, po 2 niebieskie i żółte trójkąty. Liczba figur 
zależy od możliwości dziecka, ważne, żeby były po dwie identyczne pod względem kształtu i koloru 
figury. Przetnij kartki z bloku technicznego na pół lub na 4 części i na każdym kartoniku naklejcie  
po jednej figurze. Poproś dziecko, aby ułożyło kartoniki figurami do dołu, a następnie kolejno 
losujcie po 2 kartoniki tak, aby znaleźć parę figur. 

Przygotowanie gry – wycinanie figur – rozwija sprawność rąk, a wyszukiwanie par identycznych 

figur rozwija spostrzegawczość i pamięć dziecka.

„Dmuchawka” 
– przygotuj kilka ściereczek kuchennych oraz małą piłeczkę. Poproś dziecko, aby ze ściereczek 
ułożyło na podłodze spiralę. Odległość między krawędziami spirali powinna być nieco większa,  
niż średnica piłeczki – piłka powinna się między nimi swobodnie mieścić. Ułóż piłeczkę na początku 
spirali i zachęć dziecko, aby dmuchając w piłeczkę przetoczyło ją do środka. Ważne, aby podczas 
dmuchania dziecko układało usta jak podczas wymawiania głoski u. Możecie ułożyć ze ściereczek 
inny kształt lub labirynt.

Zabawa jest dobrym ćwiczeniem logopedycznym. 

Poznaj nowy cykl Planeta dzieci do wychowania przedszkolnego  
dla wszystkich grup wiekowych.



czerwony Kapturek
zeskanuj kod QR za pomocą smartfona i dowolnej przeznaczonej do tego 
aplikacji. Wysłuchaj baśni o czerwonym Kapturku autorstwa Weroniki Kosteckiej  
w interpretacji Joanny Trzepiecińskiej. Wytnij sylwety postaci i sklej paski  
w oznaczonych miejscach, tak aby pacynki można było wsunąć na palce. 
zaproś domowników na swoje własne przedstawienie!

Sylwetki postaci pochodzą z publikacji Atelier. Baśnie i legendy, 
a nagranie legendy - z aplikacji Interaktywny Plac zabaw. Zeskanuj 

kod QR




