
              

WITAM SERDECZNIE RODZICÓW I DZIECI - ZAPRASZAM DO ZABAWY 

 

                                                         Czwartek: 02.04.2020 r. 

Temat: Zabawy rozwijające spostrzegawczość, koncentrację uwagi, 
stymulujące motorykę małą i dużą. 

Cele: 
• ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi 
•  rozwijanie samokontroli u dziecka 
• doskonalenie różnych zmysłów  
• pogłębianie kontaktu z dzieckiem 

 

Zabawa I: Koloro–węcho–smaki 

Potrzebne pomoce: nieprzezroczyste kubeczki, różne produkty spożywcze 
(cytryna, cukier, jabłko, kawałek chleba, truskawki, maliny, buraki, brukselka 
itp.) 

Kilka (2, 3) wybranych produktów połóż na stole przed dzieckiem, tak, żeby je 
widziało. Następnie przykryj je kubeczkami. Grając w tę grę po raz pierwszy 
możesz mówić po kolei, jaki produkt przykrywasz. Następnie spytaj go, pod 
którym kubeczkiem ukryta jest np. cytryna? Gdy maluch wybierze kubeczek 
sprawdźcie, czy prawidłowo odgadł. W miarę jak będzie nabierał wprawy, dodaj 
czwarty kubeczek i sprawdź, czy tym razem też zapamięta lokalizację 
produktów. Ciekawość dziecka jest na tyle duża, że z chęcią będzie sprawdzać 
jak smakuje i pachnie ukryty produkt. Jest to dobra okazja do nauki 
rozpoznawania kolorów, smaków, zapachów oraz zachęcania do próbowania 
nowych produktów. Zamieńcie się rolami, pozwól dziecku pozakrywać 
przedmioty i zgadnij, gdzie co jest! Bardziej zaawansowaną wersją tej zabawy 
jest gra w odnajdywanie par. Przygotuj po dwa, takie same produkty i zakryj 
kubeczkami. Odkryjcie jeden dowolny kubeczek. Zadaniem dziecka jest 
odnalezienie pasującego produktu. 



Uwaga dla rodziców: zabawa może być okazją do poszerzania diety dziecka, 
wprowadzania produktów, które dotychczas niechętnie spożywało oraz 
urozmaicenia posiłków.  

 

Zabawa II: Czarodziejski koc 

Potrzebne pomoce: kocyk, przedmioty do chowania 

Przy pomocy kocyka można bawić się z dzieckiem na wiele sposobów. Jednym z 
nich jest zabawa w detektywa. Ukryj pod kocem jeden z przedmiotów, które 
zna dziecko. Zadaniem małego detektywa jest odgadnięcie, na podstawie 
samego kształtu, co koc przykrywa. Zamieńcie się rolami. Teraz Ty spróbuj 
odgadnąć, co maluch ukrył pod kocem. Gdy sam się ukryje, możesz 
„odgadywać”, jakie części jego ciała wyczuwasz. Oprócz miłego masażu, 
ogromną frajdę dziecku będzie sprawiać fakt, że tak mocno się głowisz nad 
odgadnięciem. Pamiętaj, żeby kocyk był na tyle cienki, by delikatne rączki 
dziecka mogły wyczuć kształt pod nim ukryty. 

Większość dzieci lubi też bawić się w „naleśnik”. Cała zabawa polega na byciu 
zawijanym i odwijanym przez opiekuna. Lubią się też zawijać przytulone do 
bliskiej osoby. Zwróć uwagę, aby głowa dziecka nie była zakryta i mógł 
obserwować, co się z nim dzieje. W miarę możliwości starajcie się utrzymywać 
kontakt wzrokowy. 

                    

                  Pozdrawiam wszystkie dzieci i życzę dobrej zabawy – Pani MirkaJ 


