
 

                                  KREATYWNE ZABAWY Z DZIEĆMI. 

DZIEŃ DOBRY!   Oto propozycje zabaw do wyboru.         

Zapraszamy do gimnastyki z ruletką. 

 

  https://wordwall.net/pl/resource/1116960/gimnastyka/gimnastyka-dla-misia 

 

Masażyk na podstawie tekstu wiersza B. Słowik. 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1116960/gimnastyka/gimnastyka-dla-misia


 

Mama córkę myła (głaszczemy plecy dziecka) 

żeby czysta była. (rozcieramy plecy okrężnym ruchem dłoni) 

Myła długie włosy, (dwoma palcami kreślimy linię wzdłuż pleców) 

plecy szorowała. (przesuwamy czubki palców w poprzek całych pleców, zaczynając od góry) 

Gdy wszystko umyła, (przesuwamy otwarte dłonie po całych plecach od barków do pośladków) 

brzuszek masowała. (od tyłu obejmujemy dziecko i masujemy brzuszek) 

Chociaż piana szczypie (lekko szczypiemy całe plecy) 

trochę w małe oczy. (na plecach rysujemy palcami małe kółeczka) 

Dziewczynka nie płacze, ( delikatnie opukujemy plecy opuszkami palców) 

tylko rączki moczy. (opukujemy plecy otwartymi dłońmi) 

Żeby były czyste, (trzymamy dziecko za nadgarstki 

prace się nie bały!  i klaszczemy jego dłońmi) 

Mamusi w sprzątaniu (klaszczemy swoimi dłońmi 

zawsze pomagały. w dłonie dziecka) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eksperymenty. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Naśladujemy dorosłych. 

Zapewne każdy z nas w dzieciństwie miał okazję bawić się w kucharza, fryzjera, sprzedawcę 

czy nauczyciela. Te popularne zabawy w zawody dostarczają dzieciom nie tylko 

wielogodzinnej rozrywki, lecz także przygotowują je do przyszłych doświadczeń. 

Zabawa w sklep 

Zabawa w sklep przede wszystkim wspomoże dziecko w nauce liczenia. Do jej 

przygotowania posłużą nam wcześniej zebrane i umyte opakowania po jogurtach i serkach 

oraz owoce, a w ramach waluty np. kamyczki, guziki bądź sztuczne pieniądze. Jeśli dziecku 

taka rozrywka przypadnie do gustu, to można mu kupić także specjalnie, dziecięce zestawy do 

zabawy w sklep. 

 

Zabawa w sklep uczy dzieci przedsiębiorczości, wartości pieniędzy oraz przysposabia je do 

zarządzania budżetem. Nawet najbardziej rozrzutny maluch w końcu zrozumie, że mając 

określoną kwotę, może kupić tylko określoną liczbę rzeczy. Raz i drugi skończy mu się 

"gotówka", a za trzecim zastanowi się przed wydaniem kieszonkowego.  

 

 Mała gastronomia 

Do zorganizowania zabawy w kucharza potrzebne będą niewielkich rozmiarów miski oraz 

plastikowe sztućce. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów zabawkowych kuchni dla 

dzieci, które zapewnią malcowi mnóstwo rozrywki. Takie zabawy w zawody przygotują 

dziecko do przyszłych domowych obowiązków, np. do pomagania mamie w kuchni. To 

bardzo dobra okazja, żeby zaznajomić pociechę z przyrządami kuchennymi oraz 

podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w kuchni (np. żeby pamiętać o 

wyłączaniu kuchenki lub ostrożności w kontakcie z gorącymi daniami i garnkami). 

 



Dzieci, które uczą się gotować, chętnie uszczęśliwiają swoich rodziców upichconymi przez 

siebie łakociami. Śniadanie podane do łóżka będzie miłą nagrodą za poświęcony maluchowi 

czas.  

 Fryzjer 

 

 

Dzieci kochają naśladować dorosłych, zatem z chęcią skopiują ruchy mamy, która codziennie 

czesze im włosy. Za obiekt doświadczeń fryzjerskich mogą im posłużyć lalki bądź 

członkowie rodziny, natomiast za asortyment wszelkiego rodzaju spinki i gumki, których na 

co dzień używamy do stylizacji naszych fryzur. Jeśli nasz maluch polubi tę zabawę, to warto 

zainwestować w specjalną głowę-zabawkę do czesania. Na rynku dostępne są wersje z 

włosami z plasteliny bądź ze sztucznymi włosami. 

Obrazek ze zgniecionych papierków. 

                                      

Ciekawy pomysł na papierki – zróbcie z nich przestrzenne obrazki! 

Będziesz potrzebować: 

– karton lub duża kartka z bloku 

– kolorowe papierki – mogą to być kawałki gazet, ilustracji 

– klej typu Vikol 

 



Wykonanie: 

Z papierków robimy ruloniki, zawijaski, kuleczki i przyklejamy je klejem do kartki z bloku 

tworząc przestrzenne obrazki, Możemy wcześniej narysować sobie ołówkiem zarys tego co 

ma powstać – na przykład narysować domek z ogrodem, a dopiero później go wykleić z 

papierków. 

Kot z gazety- kreatywna praca plastyczna. 

 

Do wykonania tej pracy plastycznej potrzebujesz: 

– kolorową kartkę z bloku rysunkowego 

– szare gazety 

– zeszyt papierów kolorowych 

– klej 

– nożyczki 

Pracę zaczynamy od wycinania lub wydzierania kawałków gazety. Dobrze, żeby dziecko 

miało już w głowie jakiś pomysł na swojego kota i wycinało odpowiednie kształty. Młodsze 

dzieci zapewne pójdą na żywioł i kot powstanie z przypadkowych skrawków, zupełnie 

spontanicznie. Przyklejamy fragmenty gazet na kolorową kartkę, tak by powstał kot. 

Następnie wydzieramy lub wycinamy z zeszytu papierów kolorowych szczegóły np. oczy, 

wąsy, nos. Możemy też ozdobić kota przyklejając mu kolorowe paski. 

  

  

 

 

  

 



 

Terapia Ręki.                                                                                                                                                 

Rysuj po śladzie, możesz pokolorować powstały obrazek.  

 

 

 



Kocia matematyka. 

1. Ile kotów jest na obrazku?......................................................................................... 
 

2. Ile jest czarnych kotów na obrazku?.......................................................................... 
 

3. Ile kotów jest na dachu?............................................................................................. 
 

4. Ile kotów jest na drzewie?........................................................................................... 
 

5. Ile kotów stoi obok drzewa?........................................................................................ 
 

6. Ile kotów stoi na ulicy?............................................................................................... 
 

7. Ile jest białych kotów?................................................................................................ 
 

8. Ile kotów patrzy przez okno?..................................................................................... 
 

9. Ile jest kotów z innym kolorze nich biały i czarny? ………………………………… 



 


