
Drodzy Nauczyciele,  
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomysłów na zabawy,  
które umilą czas i ułatwią harmonijny rozwój dziecka,  

a także będą wsparciem w budowaniu  gotowości szkolnej. 

Dołącz do grupy Przedszkole WSiP na Facebooku!

https://www.facebook.com/groups/przedszkoleWSiP/  

Taki jest nasz #pomysł_na_dobry_start!

Przedszkole WSiP – online
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Poznaj nowy cykl Planeta dzieci do wychowania przedszkolnego  
dla wszystkich grup wiekowych.
https://www.wsip.pl/oferta/cykle/wychowanie-przedszkolne/ 

„Tor przeszkód”  
‒ wspólnie z dzieckiem zbuduj z mebli tor przeszkód: możecie wykorzystać krzesła, 
stołki, materace, koce, poduszki itp. Poproś, aby dziecko przeszło tor przeszkód  
w określony sposób, np. pod krzesłem, wchodząc na stołek, układając się na brzuchu 
na kocu i odpychając rękami od podłogi, skacząc z poduszki na poduszkę.  
Dołącz do zabawy i zorganizujcie wyścigi!

Zabawa  rozwija sprawność całego ciała – słę, zwinność, koordynację ruchową. 
Wprowadzenie elementu rywalizacji (między rodzeństwem lub dzieckiem  
i rodzicami) wpływa na rozwój emocjonalny – pozwala doświadczać wygranej  
i przegranej, uczy zachowania wobec innych, czekania na swoją kolej.

„Mały kucharz”  
‒ zachęć dziecko do pomocy podczas przygotowywania posiłku – smarowania 
chleba masłem za pomocą bezpiecznego noża (plastikowego, bez ostrych krawędzi), 
obierania ugotowanych warzyw lub jajek, krojenia ich na kawałki. Starsze dzieci mogą 
pomóc przy obieraniu surowych warzyw za pomocą obieraczki. 

Zachęta do uczestnictwa w pracach domowych może wpłynąć zarówno na rozwój 
sprawności dłoni, jak i na poczucie wartości dziecka, poczucie przynależności  
do rodziny, a także samodzielność.

„Wielkie pranie” 
– zaproś dziecko do pomocy w układaniu prania – poproś, aby odszukało i połączyło 
w pary takie same skarpetki. Zachęć dzieci do ich przeliczania, segregowania 
(skarpetki poszczególnych członków rodziny), porównywania, kto ma ich więcej,  
a kto mniej.

Podczas zabawy dzieci będą ćwiczyć spostrzegawczość i umiejętności 
matematyczne.



Raz, dwa, trzy - lepisz Ty!

i petelkii petelki

Ćwiczenia 
Motoryka mała i grafomotoryka

Więcej instrukcji lepienia z plasteliny znajdziesz w publikacji  
Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych - Kropki, kreski i pętelki.


