
Witam ponownie, mamy już prawie połowę pięknego miesiąca, miesiąca kwiatów i zieleni. 

W tym tygodniu proponuję aby odświeżyć kącik z zabawami, które możecie wykorzystać z 

rodzeństwem lub rodzicami, wspólnie się  pobawić. 

 Proponuję takie zabawy. 

 

Zabawa: Część słowa     

Opis zabawy: Dzieci stoją w kręgu. Prowadzący rzucając piłkę do wybranego dziecka mówi: 

„Daję ci piłką i mówię część słowa, a ty powiedz proszę, jaka jest druga połowa? wymienia 

po 1 sylabie, w dziecko kończy słowa, odrzucając piłkę. Propozycje wyrazów: kra –(snal), zło 

–(tówka), ban- (ki), bank-(not), ka-(sa), itp. 

Zabawa: Ciepło i zimno 
Opis zabawy: Wybieramy chętne dziecko do poszukiwania jakiś mały przedmiot., a z 

pozostałymi ustalamy, gdzie ją schowamy. Jedno dziecko nie wie, gdzie został schowany 

pieniądz . Pozostałe naprowadzają szukającego. Dzieci mówią zimno lub ciepło - gorąco 

reagując na przemieszczanie się poszukującego po sali albo na jego pytania. Ważne jest by 

wszystkie chętne dzieci brały udział w poszukiwaniu. 

Zabawa: Gra planszowa 
Opis zabawy: Prowadzący z dziećmi przygotowuje na szarym papierze pola. Wyznacza start i 

metę. Oznaczają siedem wybranych pól. Ustawiają swoje pionki lub co macie (mogą być 

nawet kapcie)  i nimi się przemieszczają.  Po kolei rzucają kostkę. Dzieci poruszają się o 

wyznaczoną rzutem dużej kostki ilość pól. Każdy gracz od Krasnala Ekonomiusza otrzymuje 

na starcie 5 kasztanów(lub inny przedmiot). Wygrywa ten, kto nazbiera najwięcej 

kasztanów(innych przedmiotów) na mecie. Zaznaczone pola: 

1.    Robisz zakupy w sklepie spożywczym, jest promocja. Udało ci się wydać mniej 

pieniędzy, niż myślałeś, zyskujesz 2 kasztany, 

2.    Wygrywasz na loterii los, zyskujesz 2 kasztany, 

3.    Dostajesz od babci pieniążki na coś słodkiego, zyskujesz 2 kasztany, 

4.    Chce ci się pić – kupujesz sok by ugasić pragnienie – tracisz 1 kasztan, 

5.    Przepłaciłeś, nie sprawdziłeś cen produktów w innym sklepie – tracisz 2 kasztany, 

6.    Brakuje ci pieniędzy, by kupić wymarzoną rzecz – bierzesz kredyt i cofasz się o 3 pola, 

7.    Rozwiąż zagadkę – odpowiedź np. sklep, pieniądz,............. 

 

 

 


