
 Tak, tak już jest czwartek ! 

      

Dzisiaj z  bohaterami innych bajek zapraszamy                       

do zabawy. 

I 

 

Na początek mamy zabawy języczkiem. 

 

Oto kilka przykładów: 

1. „ Niegrzeczne dziecko” – dziecko pokazuje język tak, jak 

czasami , gdy jest niegrzeczne. 

2. „ Kotek” – dziecko pokazuje jak kotek pije mleko: szybkie , 

krótkie ruchy języka w przód, do góry i do tyłu 

3. „Misie łakomczuszki” – dziecko starannie oblizuje wargi 

przy szeroko otwartych ustach , tak jak misie oblizują się 

po zjedzeniu miodu. Język wolno krąży dookoła zaczynając 

raz od lewej , raz od prawej strony. 



4. „ Jedziemy jak konik” – czubek języka uderza                                           

o podniebienie i klaśnięciem opada na dół. Raz konik idzie 

wolno, raz przyspiesza to biegnie. 

 

II 

     
Mamy kilka propozycji zabaw, które pomogą dzieciom zrozumieć 

podstawowe pojęcia matematyczne, zachęcą do logicznego myślenia a 

także ułatwią rozpoznawanie cyfr i figur geometrycznych. Zabawy te 

mogą odbywać się w dowolnej chwili i miejscu, a materiałem może stać 

się prawie wszystko. 

Pomysłów może być nieskończenie wiele.  

 

Inspiracją mogą stać się dla Państwa poniższe propozycje i opisy 

zabaw: 

- na rolki po papierze toaletowym lub nawet kubki                                  

naklejamy cyfry 0 – 9.                                                                               

Dziecku proszę dać garść  patyków lub słomek itp.                             

Zadaniem dziecka jest włożenie odpowiednią ilość elementów do 

każdego kubka zgodnie z widniejącą cyfrą 



- dziecko nawleka na nitkę lub sznurek odpowiednią liczbę guzików lub 

koralików – taką, jaką poda rodzic, ile wskaże kostka albo tez cyfra 

na karteczce, która można przyczepić na końca sznurka 

- gromadzimy guziki różnej wielkości, koloru, kształtu i z różną ilością 

dziurek. Np. rysujemy dużą  i małą strzałkę  -  określenie  wielkości, 

plamy w kolorze guzików - każdy kolor na osobnej kartce,                                  

2 kropki i 4 kropki  - ilość dziurek ,                                                               

koło, kwadrat, owal – kształt itp.)                                                                                                  

Zadaniem rodzica będzie podanie dziecku wybranych cech lub 

zapisanej na kartce, a zadaniem dziecka będzie posegregowanie 

guzików wg podanych im cech. 

 

III 
I  jeszcze dla chętnych dzieci poniższe zadania. 

 



 

Życzymy miłej zabawy!!! 


