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Drodzy Rodzice oto pomysły zabaw na środę: 

 

Dzień trzeci 31.03.2021 

1.  Zabawa rytmiczno - paluszkowa - "Słonko zaświeciło” Marty  Bogdanowicz. 

Rodzic wykonuje po kolei poszczególne ruchy, które występują w zabawie. Dziecko  próbuje 

powtarzać ruchy i gesty za rodzicem. Dzięki temu, dziecko stara się przewidzieć, jaki ruch będzie 

następny, co daje mu poczucie przewidywalności zdarzeń i kontroli otoczenia – przez co może 

czuć się bezpiecznie. 

 
 



 

Słonko zaświeciło –rodzic rysuje na twarzy dziecka kółeczko 

ptaszki obudziło – puka zgiętym palcem w dłonie dziecka 

Latają, ćwierkają ziarenek szukają – opuszkami palców opukuje ciało dziecka 

Słonko zaświeciło – rysuje na twarzy dziecka kółeczko 

misia obudziło – puka zgiętym palcem w plecy dziecka 

Mruczy misio z głodu szuka wszędzie miodu – delikatnie gładzi całą dłonią brzuszek dziecka 

Słonko zaświeciło –  rodzic rysuje na twarzy dziecka kółeczko 

wiewiórki zbudziło – puka zgiętą dłonią w uda dziecka 

Po lesie skakały – „skacze” palcami po głowie dziecka 

orzeszków szukały – delikatnie przeczesuje palcami włosy dziecka 

Słonko zaświeciło – na twarzy dziecka rysuje kółeczka 

Zajączki zbudziło – gładzi palcami powieki dziecka 

Po łące biegają – dłońmi zgiętymi w pięści lekko uciska ciało dziecka 

marchewki szukają – wkłada dłoń za bluzkę  dziecka. 

 

2. Zabawa manipulacyjna - „Łowimy kolorowe rybki”. 

Pomocne materiały: słomki do picia, klocki (muszą być takie, które mają otwory, może to być 

też np. kolorowy makaron), małe wiaderko (może być pudełko, miseczka). 

Przebieg zabawy:  

Rodzic rozsypuje klocki lub makaron w pudełku tworząc „akwarium”. Daje dziecku do ręki rurkę 

do picia i zadaniem dziecka jest „złowienie” na rurkę jak największej ilości „rybek"w różnych 

kolorach. Złowione rybki wkłada do wiaderka.  

                                          



 
 

 

3. Zabawa sensoryczna -  "Durszlakowy potwór". 

Potrzebne materiały: durszlak, druciki kreatywne, kolorowe ruchome oczka. 

Przebieg zabawy: 

Rodzic rozkłada na dywanie durszlak i druciki. Demonstruje dziecku sposób przeplatania 

drucików przez otwory. W ten sposób tworzy "czuprynę" i zachęca malucha do zabawy. W 

wybranym wraz z dzieckiem miejscu nakleja oczy, tak aby powstał potworek. 

 

 

 

 


