
 



Pokoloruj 

 



PROPOZYCJE GIER I ZABAW Z PRZEDSZKOLAKAMI: 
 
 

1. Zabawy słowotwórcza 

- "Dokończ słowo" -mama mówi pierwszą sylabę wyrazu (np. no-) a dziecko kończy(-ga), 

powstaje 

"noga". 

- Rodzic mówi wyraz, dziecko dzieli na sylaby ( wyklaskuje, wytupuje lub wystukuje) i liczy 

sylaby. 

- Co zaczyna się na głoskę np. t ( trawa, torba, itp.) 

2. Zabawa" zimno - ciepło" - poszukiwanie ustalonej rzeczy, np. cukierka, zabawki. 

3. Zabawa "Co zniknęło" - dziecko wychodzi z pokoju, rodzic chowa jakiś widoczny 

przedmiot, 

dziecko wchodzi i zgaduje co zniknęło. ...... inna wersja "co zmieniło swoje miejsce". 

4. Zabawa "dokończ rysunek" - rodzic zaczyna rysować a dziecko kończy lub na odwrót. 

 

5. Zabawy z wodą "co pływa a co tonie", "co rozpuszcza się w wodzie" 

6. Kółko i krzyżyk, memory, domino, gry stolikowe 

7. Pieczątki z ziemniaków i innych warzyw. 

8.Zabawy w teatr z wykorzystaniem 

- maskotek i lalek 

- ubrań mamy, taty 

9. Zabawy z lusterkiem 

- robienie minek 

- łapanie zajączka 

10. Wspólne układanie bajki, treść spisuje rodzic. Bajka zaczyna się tak: " Za górami za 

lasami żyła 

sobie dziewczynka (chłopiec)......" 

 



Tęcza do wyklejania plasteliną 

 



Słuchanie wiersza Ludwika Wiszniewskiego : „Marzec”  

 

Przyszedł dzisiaj marzec, 

w białych chmurek tłumie, 

chce pogodą rządzić,  

lecz rządzić nie umie!  

Pomaga mu zima i wiosenka młoda.  

Rano deszcz ze śniegiem , 

w południe pogoda 

Nocą szczypie mrozik, 

że trudno wytrzymać 

Sama teraz nie wiem, 

wiosna to czy zima? 

 

 

 Rozmowa na temat wiersza:  

- O jakim miesiącu jest mowa w wierszu? 

- Jakie pory roku pomagają rządzić marcowi? 

-Czym charakteryzuje się marcowa pogoda? 

- Spróbuj wymienić nazwy wszystkich miesięcy 

 

 

Ćwiczenie do wykonania podczas przerwy w czasie pracy : 

 

• Poruszanie się pod dyktando 

 

 Rodzic mówi, a dzieci wykonują odpowiednie ruchy:  

Idź do przodu cztery kroki i zrób w miejscu dwa podskoki. 

 Teraz w lewo kroków pięć, przysiad, podskok, ściśnij pięść.  

Idź do tyłu cztery kroki i zrób w miejscu trzy podskoki.  

Teraz w prawo kroki dwa i od nowa – tralala 



 



 



 


