
 

 

 

„DOKOŃCZ RYSUNEK” 

Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową oraz planowanie 

motoryczne w zakresie małej motoryki 

 
Co jest potrzebne: 

Kartka papieru/biała tablica/tablica na kredę – lub cokolwiek po czym można pisać; 

kartka/flamaster/kredka itp.  

 

Przebieg gry: 

 Rodzic na kartce papieru/tablicy itp. rysuje dziecku pół rysunku, np. pół domu, pół 

postaci ludzkiej, pół kwiatka, ale uwaga – w przecięciu pionowym, czyli prawą lub lewą 

stronę obrazka, jak w przykładzie poniżej. Zadaniem dziecka jest dorysowanie do stworzonej 

już części drugą część, która będzie idealnym odwzorowaniem wersji połowy obrazka.  

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

„CO ZABRAŁEM?” 

Zabawa rozwijająca pamięć wzrokową i koncentrację uwagi 
 

Co jest potrzebne:  przeróżne obrazki – mogą to być obrazki np. z gry MEMO 

  

Przebieg gry: 

Układamy przed dzieckiem szereg obrazków (najlepiej rozpocząć od 3 lub 4 obrazków 

i z czasem powiększanie ich liczby w zakresie możliwości dziecka). Dziecko zapamiętuje 

obrazki i miejsce ich położenia. Następnie zamyka oczy, a w tym czasie rodzic zabiera jeden 

(w kolejnych etapach zabawy można zwiększyć ilość zabieranych obrazków, aż na końcu gdy 

dziecko utrwali i zapamięta je już dokładnie, zabrać wszystkie obrazki). Zadaniem dziecka 

jest odgadnięcie, który/e obrazek/obrazki zostały zabrane.   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Zabawa: „KIM JESTEM?” -  wzorowana 

na grze „What am I?”  
 

Co jest potrzebne: opaska-gumka/pasek papieru, 

w formie opaski na głowę; obrazki np. z bohaterami 

bajek (wydrukowane lub własnoręcznie 

narysowane)/w przypadku dzieci starszych można 

napisać; taśma klejąca/spinacz biurowy 

 

Przebieg gry: 

Kartki z obrazkami odwracamy obrazkiem/napisem tak, aby nie było ich widać. Osoba 

rozpoczynająca grę losuje kartkę, nie zaglądając co jest na obrazku przyczepia sobie do głowy 

tak, aby inni gracze widzieli obrazek. Zadaniem osoby jest odgadnięcie kim jest poprzez 

zadawanie pytań, na które inni członkowie gry mogą odpowiedzieć TAK/NIE. 

Np. Gracz wylosował kartkę z obrazkiem „Kot w butach”, przykładowe pytania: 

Czy jestem człowiekiem? – NIE 

Czy jestem zwierzęciem? – TAK 

Czy jestem zwierzęciem żyjącym w dżungli? – NIE 

Czy jestem zwierzęciem domowym? – TAK 

Czy w bajce noszę buty? – TAK 

KOT W BUTACH☺ 

 

Gracz, który odgadnie w kogo się zamienił zadając mniejszą ilością pytań jest zwycięzcą.  

Tematyka, której dotyczyć będą obrazki zależy od kreatywności i wyobraźni Państwa. 

Bohaterowie bajek, owoce, warzywa, środki lokomocji – to tylko podpowiedzi. Udanej 

zabawy ☺.  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Zabawa ruchowa „MROŻĄCA DYSKOTEKA” 
Co jest potrzebne: 

Do tej zabawy potrzebna jest jedynie muzyka – zatem telefon, odtwarzać CD, itp.  

Przebieg gry: 

Razem z dziećmi przy włączonej muzyce tańczymy. Zachęcamy wszystkich 

domowników do włączenia się w tę zabawę i wyrzucenia zbędnych emocji w trakcie 

szalonego tańca. Jedna osoba, odpowiada za włączanie i wyłączanie muzyki. Ta osoba, 

obserwuje również osoby „zamrożone”, bowiem w wybranym przez siebie momencie robi 

pauzę w muzyce, a każdy członek rodziny musi się zamrozić – nie może poruszyć się 

(akceptowane oddychanie i ruszanie gałkami ocznymi i powiekami ;-)).  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



ZABAWA W LUSTRO – 

 Zabawa rozwijająca planowanie motoryczne oraz świadomość własnego 

ciała 
Przebieg gry: 

Rodzic z dzieckiem stają naprzeciwko siebie. Na początku zabawy należy ustalić kto 

jest lustrem, a kto będzie pokazywał – po kilku pokazach warto odwrócić role, ten kto 

pokazywał jest lustrem i lustro zamienia się w pokazującego☺. Zabawa polega na tym, aby 

lustro odzwierciedlało dokładnie w taki sam sposób figury-wzorce ruchowe przedstawiane 

przez pokazującego. Mogą to być ćwiczenia sportowe, wymyślone pozycje, lub też zabawy  

w odtwarzanie rytmów uderzanych rękoma o kolana, po raz kolejny nasza wyobraźnia nie ma 

granic☺.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zabawy na przekroczenie linii środkowej ciała 

„Wyścigi w mące” 

Potrzebne przedmioty: 

• blacha do ciasta; 

• mąka; 

• zabawkowe samochody. 

Dodatkowe przedmioty: 

• pusty kubek po jogurcie. 

 

Po tej zabawie łatwo posprzątać, jeżeli włożysz pod blachę do ciasta ceratę, folię malarską 

lub folię aluminiową. Po zakończeniu zwiń obrus lub folię i pozbądź się nadmiaru mąki. 

Połóż blachę do ciasta przed dzieckiem. Posyp blachę mąką tak, aby ledwo pokrywała 

powierzchnię. Niech dziecko zrobi palcem tor wyścigowy w mące. Dopilnuj, by nie zmieniało 

ręki i by przekraczało linię środkową. (Możesz dać dziecku coś do ręki, by jedną miało 

zajętą). Zachęcaj je, by zrobiło w mące szeroki tor. Niech dziecko kilkakrotnie przesunie 

palcem wzdłuż zarysu toru, by był on dość szeroki dla samochodów. Kiedy tor będzie 

gotowy, daj dziecku samochodzik, by mogło po mim przejechać. Gdy znudzi się torem, 

wygładź mąkę, by mogło zrobić nowy. 

Rozszerzenie: 

Śnieżny dzień: 

Wytnij kilka dziurek w pustym, umytym pojemniku po jogurcie. Wypełnij go do połowy 

mąką. Niech dziecko obsypie mącznym śniegiem całą blachę. Pamiętaj, że może używać 



tylko jednej ręki tak, by przekroczyła linię środkową. Kiedy skończy śnieżyć, malec może 

usunąć palcem śnieg z toru wyścigowego lub ze stworzonej przez siebie ulicy. 

 

„Ukryte obrazki” 

Potrzebne przedmioty: 

• farby akrylowe 

• woda 

• pędzelek 

• biała świeczka lub biała kredka świecowa 

• biały papier 

• blacha do ciastek 

 

To zabawne zajęcie do wykonania w domu. Dzieci i rodzice mogą stworzyć ukryte 

obrazki dla siebie nawzajem, wymieniać się kartkami i zobaczyć, co narysowali ich rodzice. 

Na kartce z białego papieru narysujcie obrazek za pomocą białej świeczki lub kredki. Połóż 

kartkę na blaszce, przed dzieckiem. Poproś dziecko, by zamalowało kartkę farbami 

akrylowymi, by ujawnić ukryty rysunek. Dopilnuj, by nie zmieniło ręki, tylko malowało        

w jedną stronę, przekraczając linię środkową. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Opracowały nauczyciele z grupy Kotki 


