
Propozycje zabaw 
 
 
 

1. Lustrzane odbicie  
Dziecko i rodzic stoją naprzeciwko siebie, jedno z nich wykonuje ruchy, drugie 
je naśladuje. 

2. Kostka do gry  
Rodzic rzuca kostką, a dziecko wymyśla jakiś ruch np.  
1- podskok; 2- przysiady; 3- obroty; 4- klaśnięcia; 5- tupnięć; 6- 
kroków w przód… itd.  

3. Tor przeszkód  
Dziecko układa według własnego pomysłu różne przeszkody z poduszek, 
pudełek, skakanek, obręczy, krzeseł itp. Pod kontrolą dorosłego próbuje je 
pokonać. W trakcie zabawy może przebudować tor i pokonywać go od nowa. 

4. Kolorowe ornamenty 
Całą powierzchnię kartki dziecko pokrywa barwnymi plamami kolorowej farby, 
tak aby kolory często zmieniały się obok siebie. Następnie po wyschnięciu farby 
całą płaszczyznę maluje mocno i grubo czarną kredką woskową. Następnie 
bierze monetę  i wydrapuje nią właściwy rysunek- temat, odsłaniając bogactwo 
barw ukrytych pod powierzchnią kredki. 

5. Geometria w mieście 
Zadaniem dziecka jest wykonanie planszy ilustrującej miasto. Może używać 
figur geometrycznych tylko w kształcie kwadratu. 
Geometria w cyrku – wszystko z kół. 
Geometria w kosmosie – do wykorzystania tylko trójkąty. 
Geometria w lesie – same prostokąty. 

6. Raz mały wróbelek – wierszyk z pokazywaniem.  
Raz mały wróbelek 
miał mały werbelek.  
Werbelek wróbelka 
miał mały felerek. 
Felerem werbelka 
małego wróbelka 
felerem werbelka  
Bęc! 
Na słowo: 
mały -składamy dłonie jak byśmy w nich trzymali piłeczkę 
wróbelek -machamy dłońmi jak skrzydełkami 
werbelek - udajemy że gramy na bębenku 



felerek - strząsamy dłonią jakby coś się do niej przykleiło 
Bęc- klaśnięcie w dłonie. 

7. Rzeźbiarz 
Dziecko stoi z rodzicem w parze. Jedno jest „plasteliną", z której drugie 
modeluje różne figury. Mogą być stojące, leżące bądź siedzące. Na 
zakończenie pracy nadajemy tytuł swojej rzeźbie. 

8. Kto mruczy? - ćwiczenia fonacyjne. 
Dziecko słucha wiersza i w odpowiednim miejscu mruczy – cicho, z jednakową 
głośnością i jak najdłużej na jednym wydechu wypowiadając głoskę m: 
Mały kotek wskoczył  
na babci kolana, 
mruczy, by tu zostać 
do samego rana: 
- Mmm…, mmm… 

A gdy kotek widzi  
miskę pełną mleka, 
głośno sobie mruczy, 
z wypiciem nie zwleka: 
- Mmm…, mmm…  

Także duże misie  
śniąc o plastrach miodu 
mruczą bardzo głośno 
i nie czują głodu: 
- Mmm…, mmm… 

Kiedy bure misie 
są w pobliżu ula, 
przyjemne mruczenie  
aż pszczółki rozczula: 
- Mmm…, mmm… 

Bardzo grzeczne dzieci, 
aby mówić pięknie, 
na ćwiczeniach mruczą  
przyjemnie i dźwięcznie: 
- Mmm…, mmm… 


