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Propozycje zabaw z dziećmi w domu: 

Poniedziałek 

Aktywność matematyczna 

Wspomaganie całościowego rozwoju dzieci  w toku zabaw z wykorzystaniem figur 

geometrycznych. (PPWP IV.8, 12) 

 „Policz figury”- dzieci rysują elementy  kształcie  figur  geometrycznych (mogą też 

odrysowywać klocki), wycinają narysowane element, układają je w szeregi  i liczą z 

wykorzystaniem liczebników porządkowych (pierwsza, druga, trzecia…); układają 

figury w dwuszeregu i przeliczają po dwa; tworzą z figur zbiory (np. elementy w 

kształcie kół, kwadratów, prostokątów itp.).   

 „Kółeczkowy obrazek”- odrysowywanie  różnej średnicy kół (można wykorzystać, 

nakrętki od słoików, talerzyki, korki od butelek, pokrywki od garnków itp.)  na 

papierze (śniadaniowym, zwykłym, z torebek na prezenty, pakowym, kartonach itp.), 

wycinanie elementów, układanie ich od najmniejszego do największego, tworzenie 

dowolnych obrazków, zaginanie w sposób dowolny. 

 „Co się zmieniło?”- przygotujcie kilka dowolnych elementów, np. kolorowych klocków 

lub kolocków w różnych kształtach; układajcie je jeden obok drugiego, następnie 

dziecko zamyka oczy (lub odwraca się) a rodzic zmaienia kolejność dwóch z nich (lub 

więcej), zadaniem dziecka jest określić, co zmieniło się w układzie elementów; 

następnie zamiana ról. 

 

Wtorek 

Zabawy konstrukcyjne 

Wspomaganie  całościowego rozwoju dziecka poprzez zabawy konstrukcyjne z 

wykorzystaniem dowolnego materiału. (PPWP I. 6; IV 11, 12, 19) 

 „Patyczkowe układanki”- układanie z  wykałaczek, patyków do szaszłyków, zapałek, 

makaronu spaghetti dowolnych obrazków (domy, płotki, cyfry, litery); można 

wykorzystać okrągłe chrupki, popcorn, kulki z plasteliny, namoczoną ciecierzycę (np. 

z puszki, słoika)  i tworzyć konstrukcje przestrzenne łącząc ze sobą elelementy. 

 „Kółka, kwadraty, trójkąty”- zadaniem dzieci jest odrysowanie na kartce jak 

największej ilości kół, kwadratów, trójkątów i ozdobienie ich w sposób dowolny, ale 

tak, by żaden wzór się nie powtórzył.  
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Środa 

Aktywność językowa 

Wspomaganie całościowego rozwoju dziecka w toku zabaw językowych. (PPWP IV 2,4,6) 

 „Sylabowy zawrót głowy”- zabawy z dzieleniem słów na sylaby z jednoczesnym 

wyklaskiwaniem i/ lub układaniem elementów (jedna sylaba= jedno klaśnięcie= jeden 

klocek). Wyrazy mogą dotyczyć jednej kategorii i mieć różną ilość sylab, np. kategoria 

„las”: las, kos, lis, dzik, świerk, ptak, dąb, pień,  mech, szpak, grzyb; drzewo, konar, 

korzeń, kora, sosna, sarna, jeleń, zając, paproć, trawa; polana, muchomor, gałęzie, 

korona /drzewa/, korzenie, kukułka itd. 

 “Odgadnij, co mówię”-mówimy dziecku, że pobawimy się teraz w kosmitów i 

będziemy mówić ich językiem.  Zadaniem dziecka jest powiedzieć, co usłyszało- 

rodzic wypowiada jakieś słowo dzieląc je na sylaby- dziecko dokonuje syntezy 

sylabowej /i na odwrót/; w wersji trudniejszej: z podziałem na głoski (analiza i 

synteza głoskowa); 

 „Zabawkowo- literkowo”- tworzenie zbiorów zabawek/ innych przedmiotów, których 

nazwy rozpoczynają się ta samą głoską, np. klocek, kredka, książka, korek, kamyk 

itd., lejek, lalka, lornetka, lizak… 

 „Co słyszysz na początku?”- zabawy w aliteracje; zadaniem dzieci jest znalezienie jak 

największej ilości słów rozpoczynających się na daną głoskę/ literę. 

-Wersja trudniejsza: „Wąż wyrazowy”- wybieramy wspólnie jedno słowo, od którego 

zacznie się zabawa, np. kot, zadaniem dziecka jest  znalezienie słowa 

rozpoczynającego się głoską kończącą poprzedzający wyraz, czyli „t”; kot-traktor- 

robak- krowa- aligator- rejs- syrop-paw- wiadro… itd. 

 

Czwartek 

Wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci poprzez zabawy ruchowe. (PPWP I. 4,5,8,9;  IV 11, 

12) 

 „Do celu!”- na podłodze, na krześle, na kanapie itp. ustawiamy miski, garnki, 

durszlak, pudełko itp. , zadaniem dziecka jest celowanie piłkami do pojemników 

(zamiast piłek można wykorzystać skarpetki  lub rękawiczki zwinięte w  kłębek, kule z 

papieru). 

 „Od największego do najmniejszego”- układanie elementów  w kształcie kul wg 

prawa serii od najmniejszych do największych  w rzędach (skarpetki / rękawiczki 

zwinięte w kłębek, piłki, jabłka, kule ze zgniecionego papieru), turlanie najcięższą z 

kul w celu „zbicia” pozostałych. 
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Piątek 

Wspomaganie całościowego rozwoju dzieci poprzez zabawy parateatralne. (PPWP II 1; 2,4, 

6; IV 6, 9, 11) 

 „Minki”- do zabawy będzie potrzebne lusterko, zadaniem dziecka jest wykonywanie 

różnych min zgodnie z nastrojem/ poleceniem: smutny, wesoły, zły, zdziwiony, 

przestraszony, śpiący, znudzony, zachwycony itp. Zabawę można zmodyfikować w 

następujący sposób: dziecko pokazuje minę, a zadaniem innej osoby jest odgadnięcie  

nastroju, uczucia. 

 „Memory minkowe”- przygotowujemy pary obrazków, na których będą narysowane 

różne miny, zadaniem dzieci będzie odnaleźć pasujące pary. 

 “Oto ja”- rysowanie swojego autoportretu. 
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