
 

Propozycje zabaw dzieci z rodzicami 

1. Zabawy z kaszą manną.  

Materiały i przybory potrzebne do zabawy: kartka A4, kredka bądź 

flamaster, kasza manna lub gryczana, taca lub blaszka do 

pieczenia ciasta, 2 małe pojemniki, mała łyżeczka. 

 Pisanie w kaszy. 

Kaszę wysypać na blaszkę do pieczenia lub tacę. Rodzic pisze dowolny wzór 

na kartce, a dziecko odwzorowuje podany kształt w kaszy. Może to być np. 

szlaczek, cyfra, litera, figura geometryczna.  

 Zabawa w przesypywanie kaszy. 

Przygotowujemy dwa małe dowolne pojemniki. Początkowo dziecko małą 

łyżeczką wypełnia jedno naczynie, a następnie próbuje przesypywać 

naprzemiennie i jak najbardziej precyzyjnie z jednego pojemnika do drugiego. 

Zabawa polega na tym, aby jak najmniej rozsypać kaszę.  

 

2. Łowienie ryb. 

Materiały i przybory potrzebne do zabawy: makaron muszelki, kartka papieru-

biała lub niebieska, spinacze do bielizny. 

Rozłożyć na kartce papieru, która będzie jeziorem- makaron- „rybki”, który 

wcześniej można pomalować farbami. Makaron może zastąpić każdym 

dowolnym, niewielkim przedmiotem. Pierwszym etapem zabawy może być 

samodzielne przeliczenie rybek w jeziorze. Kolejnym etapem jest łowienie 

spinaczami rybek. Wygrywa ten, kto złowi największą ilość rybek. 

(W tej zabawie można przeliczać rybki, dodawać, odejmować, tworzyć ciągi 

logiczne, sekwencje itp.). 

 

3. Dzień Kolorowej Skarpetki  

Potrzebne materiały i przybory: biała kartka A4, kolorowe kredki, ścinki materiału, 

klej, nożyczki. 

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Zespołu Downa proponuję 

wykonanie dwóch różnokolorowych skarpetek.  

Dziecko rysuje na kartce kształt dwóch skarpetek. Skarpetki można wykonać 

różnymi technikami, np. pokolorować kredkami, farbami bądź wykleić 

materiałami o zróżnicowanych fakturach- tak, aby obie różniły się od siebie. 

Alternatywą może być wykonanie skarpetki poprzez zszycie różnokolorowych 

materiałów o różnych fakturach. 

 

4. Kalendarz pogody 

Potrzebne materiały i przybory: kartka A4, kredki bądź flamastry. 

Rodzic pisze na kartce dni tygodnia. Zadaniem dziecka jest codzienna 

obserwacja pogody i narysowanie przy odpowiednim dniu symboli pogody 

adekwatnych do warunków atmosferycznych za oknem. (słońce, chmury, 

deszcz, burza, wiatr, mgła).  

Dodatkową aktywnością może być przypomnienie sposobu powstawania 

takich zjawisk atmosferycznych jak np. tęcza czy burza. Zachęcam również do 

http://www.przedszkole226.waw.pl/grupy/biedronki


 

wspólnego obejrzenia prognozy pogody w telewizji w celu utrwalenia symboli 

pogody. 

 

5. Tworzymy własną bajkę. 

Potrzebne materiały i przybory: kartki A4, długopis lub flamaster, kredki. 

Dziecko wraz z rodzicem może napisać dowolną bajkę. Rodzic zapisuje treść 

wymyśloną przez dziecko, a dziecko wykonuje odpowiednie obrazki. Całość 

spinamy w formę książki.  

Pisanie bajki można rozłożyć na kilka dni.  

 

6. Zabawy z sylabami. 

Potrzebne materiały i przybory: klocki.  

Zabawa dla dzieci starszych, polega na wyodrębnieniu sylab 

 w wyrazach np: 

 Śpiewanie wraz z rodzicem prostych piosenek,  

z wyróżnianiem sylab np. „Pa-nie Ja-nie, pa-nie Janie, ra-no wstań… 

 Dzielenie wyrazów na sylaby – rozpoczynamy od wyrazów znanych dziecku 

np. ko-tek, ma-ma, ta-ta, O-la, lam-pa….,  

a następnie przechodzimy do wyrazów nowych/trudniejszych. 

 Łączenie wyrazów z sylab- podajemy dziecku dwie sylaby, jego zadaniem 

jest odgadnięcie, jaki to wyraz: ma-ma;       To-mek; wo-da; o-ku-la-ry…. 

 Dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym układaniem klocków – 

układanie tyle klocków, ile sylab jest w wyrazie np.: 

ma-ma (dwie sylaby –  dwa klocki),  

lo-ko-mo-ty-wa (pięć sylab – pięć klocków). 

 

7. Zabawa „Czego brakuje?” 

Potrzebne materiały i przybory: dowolna ilość drobnych zabawek, miska. 

 Dziecko rozkłada przyniesione przez siebie zabawki. Pierwszym etapem 

zabawy jest badanie przedmiotów przy pomocy dotyku, opisywanie ich faktury, 

koloru.  

 Gdy dziecko dokładnie przyjrzy się zgromadzonym zabawkom, rodzic prosi, 

aby dziecko się odwróciło i policzyło do pięciu, podczas gdy rodzic przykrywa 

miską jedną  

z zabawek.  

 Zadaniem dziecka jest odgadnięcie jakiej zabawki brakuje. 

Ilość przedmiotów można dowolnie zwiększać. Proponuje zachować zasadę 

stopniowania trudności.  

Dla urozmaicenia, warto, aby dziecko zamieniało się rolą z rodzicem. 

 

8. Ciekawe propozycje różnych aktywności dla dzieci.  

https://moi-mili.pl/35-wiosennych-aktywnosci-dla-twojego-dziecka/ 

 

Proszę wybierać aktywności adekwatne do panującej sytuacji.  

Opracowała Małgorzata Herman 

https://moi-mili.pl/35-wiosennych-aktywnosci-dla-twojego-dziecka/

