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„Słoneczne zabawy”  - propozycje kreatywnych i twórczych zabaw dla 

dzieci przedszkolnych na podstawie własnych publikacji.  

ZABAWA jest pierwszą formą uczenia się i rozwoju człowieka. To ona jest jednym z wielu 

czynników integrujących ludzi w każdej grupie wiekowej. Dostarcza też wielu bodźców do 

komunikowania się dzieci oraz doskonalenia mowy.  

W zabawie działamy, angażujemy się zmysłami, doświadczając przy tym radości, 

przyjemności i pozytywnych emocji. Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo twórcze, lubią 

zabawy i zajęcia wymagające nakładu energii, kontaktu w grupie, tworzenia nowych sytuacji, 

wykorzystywania różnych pomocy. Środowisko edukacji wczesnoszkolnej musi być 

miejscem, w którym dziecku stwarza się warunki do różnego typu działalności, w tym 

muzycznej, plastycznej, teatralnej bądź ruchowej a także jest to miejsce, gdzie dziecko 

doskonali swoją mowę i umiejętności komunikacyjne. Proponowane zabawy, to ponad 

trzydzieści sprawdzonych, kreatywnych działań z dziećmi. Zawierają one elementy integracji, 

muzyki, ruchu, rytmiki, muzyki, komunikacji, doskonalenia narządów mowy. Wszystkie, 

poniżej przedstawione, zabawy pochodzą z moich publikacji: „Jarmark logopedyczny”, 

„Chodźmy się bawić”, „Witajcie w krainie zabawy” oraz „Zapraszamy do zabawy”.  

 

Zabawy integracyjne, muzyczne, ruchowe. 

1.POWITANIE zabawa integracyjna 

 Cele - tworzenie dobrej atmosfery w grupie i okazji do ośmielenia uczestników, 

odnajdywanie się w określonej kategorii osób 

Przebieg: Wszyscy siedzą lub stoją w kręgu. Witamy poszczególne osoby, łącząc je w różne 

grupy. Dzieci, które poczują się powitane, to znaczy odnajdą się w danej kategorii, machają 

ręką do pozostałych uczestników, a ci biją im brawo. Osoby powitane mogą wykonać inny 

gest, na przykład zawołać „Hej!”, podskoczyć, pokiwać głową, głośno się zaśmiać. Witać 

mogą osoby siedzące w kręgu. Wówczas wszyscy poczują się jeszcze bardziej zaangażowani 

w zabawę. Przykładowe powitania:  

Witam wszystkich, którzy mają niebieskie oczy.  

Witam wszystkich, którzy mają w domu zwierzątko.  

Witam wszystkich, którzy chodzą w okularach.  

Witam wszystkich, którzy mają dzisiaj na sobie niebieski kolor.  

Witam wszystkich, którzy mają w swoim imieniu literę „k 

 

2.BRACIA ZAJĄCZKI zabawa integracyjna, matematyczna  

Cele - rozwijanie pamięci i koncentracji, - integrowanie grupy, - tworzenie pozytywnego 

klimatu w grupie. 

 Przebieg: Dzieci-zajączki siedzą na krzesłach w kręgu. Każdy kolejno odlicza (zaczyna 

prowadzący), przypisując sobie odpowiedni numer. Zajączki będą wywoływały siebie 

nawzajem, używając właśnie tych numerów. Osoba prowadząca jako pierwsza woła innego 

zajączka: „Zajączek numer jeden do zajączka numer siedem”. Wówczas zajączek z numerem 

siedem również mówi swój numer i numer innej osoby, którą wywołuje: „Zajączek numer 
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siedem do zajączka numer piętnaście” itd. Zajączek, który woła, przykłada ręce do głowy i 

naśladuje kiwające się uszy. Osoby siedzące z obu jego stron przykładają do głowy tę rękę, 

która jest bliżej wołającego zajączka. W zabawie dzieci starszych można dodać, że jeśli 

któryś zajączek się pomyli i nie pomacha uszkiem, to musi się przesiąść na miejsce z ostatnim 

numerem. W takiej sytuacji numery części uczestników zmieniają się (o jeden w dół) 

3.PAPUGA TIKI-TAKI zabawa integracyjna 

Cele - stwarzanie okazji do wspólnej zabawy, - wspólne odczuwanie radości,  

- integrowanie grupy.  

Przebieg: Jest to zabawa przeznaczona szczególnie dla małych dzieci. Cała grupa siedzi w 

kręgu, a jedno z dzieci wchodzi do środka i obraca się. W tym czasie grupa recytuje wierszyk:  

Kręć się, koło, kręć się, koło, wszystkim dzisiaj jest wesoło. Papuga Tiki-Taki pokaże wam 

nowe znaki.  

Dziecko będące papugą pokazuje jakieś wymyślone gesty, które cała grupa powtarza. Papuga 

może naśladować też różne czynności, zachowania zwierząt, pojazdy. Na zakończenie osoba 

ze środka koła mówi wierszyk:  

Już papuga jest zmęczona, raz, dwa, trzy. Tiki-Taki będziesz ty! i wskazuje palcem kolejną 

osobę, która będzie papugą. 

4.POCIĄG Z PRZEŁADUNKIEM zabawa integracyjna 

Cele - budowanie pozytywnych więzi, - doświadczanie pozytywnych emocji i przeżyć.  

Pomoce: rytmiczne nagranie muzyczne.  

Przebieg: Grupa tworzy jeden lub dwa pociągi w zależności od jej liczebności. Jedna osoba 

jest zawiadowcą stacji. Gdy zawiadowca włącza muzykę, pociągi odjeżdżają. Gdy melodia 

milknie, maszynista (pierwsza osoba) musi dokonać przeładunku, to znaczy przekazać jakiś 

gest drugiej osobie. Ta z kolei przekazuje go kolejnej. Gest ten musi zostać przesłany aż do 

osoby na końcu. Wówczas to dziecko zajmuje miejsce na początku i staje się nowym 

maszynistą. Pociągi odjeżdżają. Na kolejnej stacji nowy przeładunek. Jeśli są dwa pociągi, 

mogą rywalizować o to, który dokona szybciej wszystkich przeładunków. Brawa dla pociągu, 

który się nie rozerwał. Przykładowe „przeładunki”: klaśnięcie w ręce kolegi, puszczenie 

oczka, podanie ręki, przybicie piątki, dotknięcie się stopami, puszczenie buziaczka na 

odległość, ukłon 

5.ZABAWA Z DUŻĄ KOSTKĄ zabawa integracyjna, orientacyjno-porządkowa, 

matematyczna 

Cele - wyzwalanie inwencji w zabawie, - rozwijanie wrażliwości muzycznej, - nabywanie 

umiejętności komunikowania się z innymi.  

Pomoce: duża kostka do gry (taka, żeby oczka były widoczne z większej odległości), nagranie 

dynamicznej melodii.  

Przebieg: Wszystkie dzieci stoją w różnych miejscach sali. Włączamy muzykę. W czasie jej 

trwania dzieci swobodnie tańczą. Podczas przerwy wybrana osoba rzuca kostką i pokazuje 

wszystkim ilość oczek. Dzieci tworzą grupki mające tyle osób, ile pokazuje kostka, i 

wykonują polecenie prowadzącego. Gdy muzyka zostanie ponownie włączona, każdy może 

tańczyć swobodnie. Propozycje poleceń:  
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1. Wszyscy naśladują kelnera w zatłoczonej restauracji lub robią podskoki na jednej nodze.  

2. Osoby w parach bawią się w lustro (jedna z osób jest lustrem, w którym druga się 

przegląda, robiąc śmieszne miny i gesty).  

3. Trójki wybierają spośród siebie jedną osobę, która jest popsutym samochodem. Należy go 

pchać, aż dojedzie do warsztatu samochodowego. 

 4. Cztery osoby muszą obejść salę dookoła pod jednym parasolem (parasol jest oczywiście na 

niby).  

5. Dzieci tańczą w kółeczkach pięcioosobowych swój wymyślony taniec. Wszyscy uczestnicy 

tworzą pociąg i jeżdżą po całej sali. Jeśli liczba uczestników jest niepodzielna przez daną 

liczbę, jedna z grup jest mniejsza (jeśli zostanie jedna osoba, to może powiększyć wybraną 

grupę, a jeśli jest to ćwiczenie w parach, to może bawić się z prowadzącym) 

6.LOTERYJKA MUZYCZNA  zabawa muzyczno-ruchowa 

Cele - rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci, - odczuwanie radosnego nastroju zabawy.  

Pomoce: karteczki z zapisanymi poleceniami do wykonania umieszczone w pojemniku 

(kuferku), rytmiczne nagrania muzyczne.  

Przebieg: Uczestnicy zabawy tańczą dowolnie przy muzyce. Po chwili zatrzymujemy 

melodię, a wszyscy stają nieruchomo. Wybrane dziecko losuje kartkę i odczytuje zapisane na 

niej polecenie. Po wykonaniu zadania włączamy muzykę i dzieci ponownie tańczą.  

Przykłady poleceń do zapisania na kartkach:  

Zatańczcie, trzymając się za uszy.  

Zatańczcie, stojąc na lewej nodze.  

Zatańczcie, jakby was bolał ząb. 

 Zatańczcie, jakbyście mieli przyklejone nogi do podłogi.  

Zatańczcie w parach, trzymając się za małe palce u rąk.  

Osoby, które mają spodnie, niech zatańczą z zamkniętymi oczami. 

Chłopcy niech zatańczą tak, jakby mieli suknie balowe, a dziewczynki jakby miały za duże 

buty. 

Niech zatańczą tylko osoby mające niebieskie oczy.  

Dziewczyny niech zrobią węża, trzymając się za ręce, a chłopcy niech klaszczą. Zatańczcie 

tak, jakbyście byli w stanie nieważkości 

7.WIERSZYK WYLICZANKA zabawa ruchowo - rytmiczna 

Cele - zabawa przy prostej wyliczance, - doskonalenie umiejętności rytmizowania tekstu.  

Przebieg: Recytujemy prostą wyliczankę, prezentując gesty przy poszczególnych wersach. 

Wymieniane w tekście liczebniki prezentujemy ilością palców. Następnie wspólnie wszyscy 

bawią się, mówiąc wyliczankę.  

Raz i dwa, raz i dwa, każdy dobry humor ma. (rysujemy w powietrzu uśmiech) Trzy i cztery, 

trzy i cztery, lubię chodzić na spacery. (maszerujemy w miejscu) Pięć i sześć, pięć i sześć, 

lubię dobre lody jeść. (naśladujemy lizanie lodów) Siedem, osiem, siedem, osiem, do zabawy 

cię zaproszę. (gest nawoływania kogoś rękami)  

Dziewięć jest, dziesięć też, zatańcz z nami, jeśli chcesz! (obrót dookoła) 

 



4 
 

 

8.RAKI zabawa ruchowa - bieżna, zręcznościowa 

Cele - ujawnianie pozytywnych emocji płynących z zabawy, - kształtowanie umiejętności 

współdziałania w grupie, - ćwiczenie sprawności dłoni.  

Pomoce: 2 klamerki do bielizny, cukierki, 4 pojemniki, 4 krzesła.  

Przebieg: Grupę dzielimy na dwa zespoły, które ustawiają się w rzędach. Przy każdym 

zespole stoi krzesło, na którym umieszczamy pusty pojemnik. Dziesięć metrów przed 

drużynami stoją dwa krzesła, na których są pojemniki z cukierkami (tyle samo dla każdej 

drużyny). Zadaniem zespołów jest przenieść cukierki z jednego pojemnika do drugiego za 

pomocą klamerki do bielizny. Zespoły mają po jednym spinaczu, który zawodnicy przekazują 

sobie kolejno. Każda osoba może przenieść tylko jeden cukierek. Klamerki mogą być 

zastąpione przez łyżki, szczególnie jeśli w zabawie udział biorą mniejsze dzieci 

9.NOGI STONOGI zabawa ruchowa, bieżna, integracyjna 

Cele - tworzenie okazji do wspólnych zabaw i przeżyć, - gromadzenie pozytywnych 

doświadczeń grupowych w zabawie, - doskonalenie umiejętności używania liczebników 

porządkowych.  

Przebieg: Dzieci ustawiają się jedno za drugim. Trzymając się za ramiona, idą i recytują lub 

śpiewają na wymyśloną, prostą melodię wierszyk:  

Idzie, idzie stonoga, aż się trzęsie podłoga, hej!  

Zatrzymują się i wszyscy liczą nogi stonogi z prawej strony:  

Pierwsza noga, druga noga, trzecia noga, czwarta noga. Aż się trzęsie podłoga, hej!  

Każda kolejna osoba, której noga jest liczona, podnosi ją do góry. Gdy nogi są policzone, 

stonoga idzie dalej i recytuje swój wierszyk. Gdy się zatrzyma, liczy nogi z drugiej strony. Na 

początku wszyscy odliczają razem. W czasie kolejnych zabaw każdy indywidualnie podaje 

numer swojej nogi. Kto się pomyli, staje na końcu stonogi. 

10. LUSTERECZKO CZARY-MARY zabawa integracyjna 

Cele - rozwijanie zaufania do innych i do siebie, - tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji.  

Przebieg: Uczestnicy siedzą po turecku w kręgu. W środku stoi wybrane dziecko, które jest 

lustereczkiem. Cała grupa mówi rymowankę:  

„Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie?”. 

 Dziecko będące w środku wskazuje na kogoś z koła i mówi kilka pozytywnych rzeczy o tej 

osobie, na przykład: że jest dobrą koleżanką, że potrafi zorganizować wesołą zabawę, że jest 

zawsze uśmiechnięta. Tych dwoje zamienia się miejscami. Dzieci ponownie mówią 

rymowankę i następuje wybieranie innej osoby. Dbamy o to, by wszystkie dzieci były 

lustereczkiem, aby nikt nie poczuł się pominięty. 

11.MISTRZ TAŃCA Z WORECZKIEM zabawa ruchowa, muzyczna 

Cele - aktywizowanie wszystkich dzieci w zabawie, - doskonalenie koordynacji wzrokowo-

ruchowej w czasie zabawy, - rozwijanie sprawności fizycznej.  

Pomoce: małe woreczki z grochem lub fasolą, wesołe nagranie muzyczne.  
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Przebieg: Wszystkim chętnym rozdajemy woreczki, które dzieci kładą sobie na głowach. 

Ochotnicy tańczą przy muzyce. Wygrywa ta osoba, której woreczek spadnie ostatni. 

Uczestnicy, mając woreczki na głowach, mogą również pokonywać różne przeszkody, na 

przykład przejść po ławeczce, przejść przez obręcz. Nagrodą są brawa dla wszystkich dzieci. 

12.WAKACYJNE ZAKUPY zabawa ruchowa, muzyczna 

Cele - rozwijanie wrażliwości muzycznej,  reagowanie odpowiednim ruchem na bodźce 

wizualne i muzyczne.  

Pomoce: sztywne kartki z zapisanymi na nich cyframi od 1 do 4 (cyfry mogą być też zapisane 

na tekturze wyciętej w formie lizaka), nagranie muzyczne.  

Przebieg: Początkowo wszyscy siedzą na dywanie i rozmawiają o wakacjach i związanych z 

nimi przygotowaniami. Następnie zapowiadamy wycieczkę na zakupy wakacyjne. Gdy gra 

muzyka, każdy sam chodzi po sklepie i ogląda wystawy. Gdy muzyka milknie, dzieci 

dobierają się w grupy liczące tyle osób, ile wskazuje pokazana kartka (lub lizak), i wypełniają 

różne polecenia.  

1 Każde dziecko wchodzi po schodach.  

2 W parach jedno dziecko jest lustrem, a drugie przymierza nowe ubranie.  

3 W trójkach dzieci próbują zapakować zakupy do samochodu. 

4 W czwórkach dzieci idą pod jednym parasolem i niosą paczki z zakupami, które są bardzo 

ciężkie.  

 Polecenia nie muszą być przypisane do numerków. Prowadzący może je podawać na bieżąco, 

korzystając z własnej pomysłowości. Może też poprosić dzieci o wymyślenie zadań. 

13. PĘDZEL MALARZA zabawa ruchowo - muzyczna 

Cele -  odwzorowywanie kształtów w sposób płynny i elastyczny,  rozwijanie wyobraźni i 

pomysłowości,  relaksacja przy muzyce.  

Pomoce: spokojny, relaksujący podkład muzyczny, pędzle dla połowy grupy. 

 Przebieg: Uczestnicy zabawy dobierają się parami. Jedna osoba stoi, trzymając w ręce 

pędzel, druga siada naprzeciwko w odległości około półtora metra. Malarz maluje pędzlem w 

powietrzu, wodząc płynnie ręką, zaś osoba patrząca musi wzrokiem podążać za pędzlem, 

obserwować go, wykonując przy tym wszystkie potrzebne ruchy głową. Inna wersja tej 

zabawy: dzieci stojąc naprzeciwko siebie, podają sobie obie ręce. Następnie jedna osoba z 

pary jest malarzem, który kieruje rękoma kolegi. Ważne jest, by dzieci w obu tych zabawach 

wczuły się w muzykę, wówczas ich ruchy będą płynne, lekkie i delikatne. 

14. SPRYTNE RĘCE zabawa ruchowa, zręcznościowa 

Cele -  rozwijanie sprawności manualnej,  wyzwalanie aktywnej postawy w zabawie.  

Pomoce: patyczki, cukierki, wstążki o długości 40 centymetrów każda.  

Przebieg: Do każdej wstążki dołączamy z jednej strony patyczek, a z drugiej cukierek. 

Możemy użyć do tego taśmy klejącej. Przygotowane w ten sposób rekwizyty do zabawy 

rozdajemy wybranym dzieciom. Na hasło „start” każde z nich musi jak najszybciej nawinąć 

wstążkę na patyczek, który trzyma w obu rękach. Nagrodą dla każdego uczestnika zabawy 
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jest cukierek zawiązany na końcu wstążki. Aby inne dzieci mogły również wziąć udział w 

zabawie, przywiązujemy kolejne cukierki. 

 

Zabawy rozwijające mowę dzieci i umiejętności komunikacyjne 

 

15.PRAWDA CZY FAŁSZ? Zabawa komunikacyjna ucząca słuchania i uwagi 

Cele - doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, - ćwiczenie uważnego 

słuchania i logicznego myślenia, - tworzenie pozytywnego klimatu w grupie.  

Przebieg: Osoba prowadząca opowiada dzieciom wymyśloną przez siebie, interesującą, 

realistyczną historię, wtrącając od czasu do czasu nieprawdziwe i nielogiczne zdania. 

Zadaniem dzieci jest szybkie zareagowanie, gdy słyszą taką informację, na przykład 

podniesieniem ręki, uderzeniem dłonią w podłogę lub kucnięcie. Ten, kto wychwyci 

najwięcej nieprawdziwych zdań, może w nagrodę opowiadać kolejną historię. 

16.WIRUJĄCE KWIATKI Zabawa oddechowa  

Cele – mobilizowanie aparatu oddechowego, wydłużenie fazy wydechowej.  

Pomoce: kolorowe kawałki papieru, tacki lub kawałki podkładek materiałowych.  

Przebieg: Zabawa polega na zdmuchiwaniu kawałków papieru z gładkiej lub chropowatej 

powierzchni. Można wyznaczyć pole, na które należy zdmuchnąć papierki lub trasę, po której 

mają się przemieszczać. Zabawę najlepiej przeprowadzać w parach lub zespołach. Można 

również zorganizować zawody dla trojga zawodników. Każda osoba, biorąca udział w 

zabawie, musi zdmuchnąć na wyznaczone pole jak najwięcej papierków. Kolorowy i 

fantazyjnie pocięty papier będzie przypominał kwiaty. 

17.ŻABY NA ŁĄCE Zabawa artykulacyjna, logorytmiczna.  

Cele – usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, ustawianie prawidłowej emisji 

głosu.  

Pomoce: nagranie znanej dzieciom piosenki.  

Przebieg: Wszystkie dzieci są wesołymi żabkami na łące, które rozmawiają tylko w żabim 

języku:  

– gdy skaczą, w charakterystyczny dla siebie sposób, kumkają: kum, kum, kum, – gdy kucają, 

rechoczą: rech, rech, rech,  

– gdy przygotowują się do swojego wieczornego koncertu, skrzeczą: uuuuaaaa, Podczas 

wieczornego koncertu, nauczycielka włącza znaną melodię, a dzieci śpiewają ją po żabiemu 

18.ARMATA Zabawa artykulacyjna, oddechowa 

 Cele – doskonalenie umiejętności wypowiadania głoski p, właściwe gospodarowanie 

oddechem w czasie artykulacji głoski.  

Pomoce: małe, okrągłe waciki lub kulki z waty.  
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Przebieg: Jest to zabawa w parach. Jedno z dzieci kładzie na ręku „kulę armatnią”, tj. mały, 

okrągły wacik. Następnie przybliża dłoń do buzi i wypowiada głoskę p w taki sposób, aby 

zdmuchnąć kulkę z dłoni jak najdalej. Drugie dziecko wykonuje tę samą czynność. Wygrywa 

ta osoba z pary, której wacik spadł dale 

19. CZY JUŻ POTRAFISZ? Zabawa artykulacyjna 

Cele – usprawnianie artykulatorów i mobilizowanie do wykonywania odpowiednich ćwiczeń, 

doskonalenie sprawności warg w różnych położeniach.  

Pomoce: lusterko dla każdego dziecka.  

Przebieg: Wszystkie dzieci siedzą w kręgu. Nauczycielka pyta dzieci, czy już potrafią 

wykonać różne zadania związane z ułożeniem warg. Dzieci starają się wykonać polecenia, 

sprawdzając w lustrze prawidłowość wykonania. Nauczycielka również sprawdza ułożenie 

ust przez dzieci. Czy już potrafisz: – zacisnąć mocno usta, – zrobić kilka całusków, – parskać 

ustami tak jak konik, – lekko nadgryzać wargę dolną i górną, – pokazać, jak otwiera pyszczek 

rybka, – dmuchać z lekko złączonymi ustami 

20. ZĘBY WIEWIÓRKI Zabawa artykulacyjna 

Cele – usprawnianie narządów artykulacyjnych, wyczuwanie położenia języka i warg, 

ćwiczenie reakcji na sygnał.  

Pomoce: małe lusterko dla każdego dziecka.  

Przebieg: Na wstępie nauczycielka zadaje dzieciom zagadki o zwierzętach. Jedną z nich jest 

zagadka o wiewiórce. Prowadząca prosi dzieci, aby opowiedziały, co wiedzą o wiewiórkach. 

Po wspólnej rozmowie nauczycielka proponuje zabawę, w której na hasło: Zęby wiewiórki! 

dzieci pokazują zęby właśnie tak jak wiewiórki, tzn. górna warga jest uniesiona i odsłania 

zęby górnej szczęki, które opierają się na dolnej wardze. Na kolejne hasło: Orzechy! dzieci 

naśladują chrupanie orzeszków. Połykanie odbywa się przy zamkniętych ustach. Można 

dzieciom dać lusterka, aby sprawdziły poprawność wykonanego ćwiczenia. W zabawie tej 

najważniejsze jest zdobycie umiejętności automatycznego odsłaniania zębów górnych, czyli 

usprawnienie wargi górnej, dlatego potrzebny będzie pokaz ćwiczenia przez osobę 

prowadzącą.  

Przykład zagadki: W małym parku mieszka figlarka i śmieszka.  

                              Tutaj zerwie szyszkę, tam zerwie orzeszka. 

21. JĘZYCZEK ŚLIMACZEK zabawa artykulacyjna 

Cele – podnoszenie sprawności języka, pionizowanie, doskonalenie koordynacji narządów.  

Pomoce: lusterka, lizaki jako nagroda za wspólną zabawę.  

Przebieg: Wszystkie dzieci oglądają w lusterkach swoje języki, ruszają nimi na boki, unoszą. 

Nauczycielka opowiada dzieciom krótką historyjkę o małym języczku, który bardzo chciał 

być ślimaczkiem. Jednak, aby spełniło się jego marzenie, musiał długo i systematycznie 

ćwiczyć. W tym miejscu należy dzieciom pokazać, jak języczek ćwiczył. Następnie dzieci 

próbują cofać język w głąb jamy ustnej tak, jakby go chciały zwinąć w ślimaczka. Jako 

zakończenie zabawy można dzieciom rozdać lizaki z ksylitolem zamiast cukru (dostępne w 

aptece). To też ćwiczenie języka, ale słodkie 



8 
 

22. SZÓSTKA Zabawa fonacyjna, artykulacyjna 

Cele: – naśladowanie głosów zwierząt i odgłosów z otoczenia, ćwiczenia narządów mowy.  

Pomoce: duża kostka do gry, obrazki zwierząt.  

Przebieg: Wszyscy uczestnicy siedzą na krzesłach w kręgu. Dzieci kolejno rzucają kostką. 

Kto wyrzuci sześć oczek, losuje obrazek jakiegoś przedmiotu, a następnie zadaje zagadkę 

słowną, dotyczącą wylosowanego przedmiotu. Można też wykorzystać obrazki zwierząt, 

wówczas dzieci naśladują ich głosy. Kto wyrzuci jeden, śpiewa swoją ulubioną piosenkę. Inna 

liczba oczek powoduje, że rzuca kolejna osoba z kręgu. 

23.POJAZDY LĄDOWE I POWIETRZNE Zabawa artykulacyjna 

Cele – ćwiczenie narządów mowy: języka, warg, dolnej szczęki, naśladowanie głosem 

różnych pojazdów.  

Przebieg: Zabawa polega na naśladowaniu pojazdów lądowych i powietrznych. Wszystkie 

dzieci siedzą na krzesłach. Na początku dzieci kolejno wymieniają pojazdy, które znają. 

Wspólnie z nauczycielką ustalają, jakie odgłosy wydają wybrane pojazdy.  

Na przykład:  

– pociąg: puf, puf;  

– samochód: wrr, wrr;  

– rower: dryn, dryn,  

– rakieta: ch, ch, ch,  

– samolot: szszsz,  

– balon: fffffffffff itp.  

Poszczególne dzieci (lub grupy) mogą być pojazdami i poruszać się po sali w 

charakterystyczny sposób, wydając odpowiednie odgłosy. Naśladowanie samolotów należy 

prowadzić raczej ze starszymi dziećmi, które już wymawiają prawidłowo głoskę sz.  

24. BAJKA O KROPECZCE Zabawa doskonaląca poprawność i spójność wypowiedzi  

Cele - rozwijanie wyobraźni, budowanie zdań poprawnych pod względem logicznym i 

gramatycznym, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi. 

Pomoce: dla każdego dziecka biała kartka formatu A4 z narysowaną na środku dużą czarną 

kropką. 

 

Przebieg: Każde dziecko otrzymuje białą kartkę z narysowaną czarną kropką. Wyjaśniamy 

uczestnikom zabawy, że będą układać opowiadanie o małej kropeczce, którą spotkają różne 

wymyślone przez nich przygody. Po kolei każde dziecko będzie musiało wypowiedzieć jedno 

zdanie, a wszystkie wypowiedzi utworzą bajkę. Osoba mówiąca podnosi kartkę do góry.  

Kartki leżą przez uczestnikami jako rekwizyty. Prowadzący rozpoczyna bajkę słowami: 

„Dawno, dawno temu była sobie mała kropeczka, która postanowiła zwiedzić świat…”. 

Kolejne zdania wypowiadają po kolei uczestnicy zabawy. 

 

Wskazówka do zabawy: 

Aby przybliżyć dzieciom tę zabawę, można wcześniej podjąć próby opowiadania z 

wykorzystaniem pluszowego zwierzątka, które dzieci przekazują sobie kolejno. Następnym 
razem można wręczyć uczestnikom kartkę z narysowanym zwierzątkiem, piłką, motylkiem itp. 

Każde z dzieci może mieć arkusz z inną ilustracją. Na początku uczestnicy zabawy mogą nie 
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wiedzieć, co mają powiedzieć. Prowadzący sam może opowiedzieć bajkę z wykorzystaniem 

obrazka. Może też zaangażować tylko wybrane dzieci. Na zakończenie uczestnicy mogą 

narysować na swoich kartkach przygody swojej kropeczki. 

 

25. OPOWIADANIE Z OBRAZKAMI Zabawa doskonaląca umiejętności    

                                                                              komunikacyjne 

 

Cele - rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozwijanie wyobraźni i 

pamięci. 

 

Pomoce: małe karteczki z obrazkami: zwierząt, roślin, pojazdów, krajobrazów, przedmiotów, 

produktów żywnościowych (z różnych kategorii, po kilka dla każdego dziecka), ewentualnie 

kalejdoskop obrazkowy. 

 

Przebieg: W czasie zabawy wszyscy siadają w kręgu. Każdy losuje jeden obrazek i mówi 

innym, co wybrał. Następnie prowadzący wyjaśnia dzieciom, że będą wspólnie wymyślać 

bajkę z wykorzystaniem ilustracji, które wylosowali. Dorosły rozpoczyna opowiadanie, 

wplatając w nie rzecz przedstawioną na swoim obrazku. Po kolei każdy uczestnik robi to 

samo. W ten sposób powstaje wspólna bajka dzieci i prowadzącego. 

Wskazówka do zabawy : 

Podczas pierwszych prób bajka może nie mieć spójnych wątków. Przy kolejnych 

powtórzeniach w innym czasie dzieci z pewnością dzieci będą chciały wymyślać nowe 

historie. W trakcie zabawy można wykorzystać również większą liczbę obrazków.  

 

26. SZNURECZKOWE ROZMOWY Zabawa doskonaląca komunikację 

 

Cele - nauka dialogu z zastosowaniem zasady: słucham, kiedy ktoś mówi, doskonalenie 

umiejętności oczekiwania na swoją kolej. 

 

Pomoce: dla każdej pary sznureczek w innym kolorze o długości 70 cm. 

 

Przebieg: Prowadzący trzyma wszystkie sznureczki w środku jak wiązkę. Każde dziecko 

podchodzi i chwyta za jeden koniec sznurka. Prowadzący puszcza sznurki. Dzieci cały czas 

trzymając swój sznurek, muszą odnaleźć drugą osobę, która ma jego koniec. Nie mogą w tym 

czasie wypuścić sznurka z ręki. Muszą tak nim manewrować (i swoim ciałem), aby jak 

najszybciej odnaleźć kolegę z tym samym sznurkiem. Powstałe w ten sposób pary siadają 

naprzeciwko siebie i rozmawiają na jeden z wybranych tematów:  

− co lubię robić w przedszkolu; 

− jakim bym chciał być zwierzątkiem; 

− członkowie mojej rodziny; 

− co mi się śniło w nocy,  

− -wymarzone wakacje;  

− czego się boję; 

− -co robiłem wczoraj w domu; 

− Moje ulubione zabawki; 

− mój ulubiony film lub gra komputerowa itd. 
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27. CO PASUJE I DLACZEGO? Zabawa komunikacyjna, doskonaląca umiejętność  

                                                                  kojarzenia 

 

Cele - klasyfikowanie obrazków na różnych poziomach: kolekcji, łańcuszków zdarzeń, 

zachęcanie do tworzenia dłuższych wypowiedzi, uzasadnianie swoich wyborów 

 

Pomoce: wiele małych obrazków przedstawiających różne przedmioty (ilustracje mogą 

pochodzić z gazet, Internetu, starych podręczników; można również użyć gotowego 

kalejdoskopu obrazkowego). 

 

Przebieg: Wszyscy siedzą w kręgu. W wyznaczonym miejscu, na stole, leżą rozłożone 

obrazki. Dzieci kolejno podchodzą do ilustracji i wybierają po jednej dla siebie. Wracają na 

swoje miejsca i uzasadniają, dlaczego wybrały ten obrazek. Następnie podchodzą jeszcze raz 

do ilustracji. Wybierają obrazek, który ich zdaniem będzie pasował do wcześniejszego. Każde 

dziecko opowiada o swoich ilustracjach, uzasadniając swój wybór. Czynność z wybieraniem 

obrazka powtarza jeszcze raz. Następnie wyjaśnia, dlaczego jego obrazek pasuje do 

pozostałych. Kiedy dzieci mają już trzy elementy (starsze dzieci mogą dobierać więcej 

obrazków), prowadzący proponuje, aby niektórzy uczestnicy wymyślili  historyjki z 

wykorzystaniem przedmiotów przedstawionych na obrazkach. Ochotnicy są nagradzani 

gromkimi brawami. 

Wskazówka do zabawy - Jest to wspaniała zabawa kształcąca wiele umiejętności. Z czasem 

coraz więcej dzieci będzie chciało opowiedzieć swoją historyjkę.  

 

 

Zabawy z elementami matematyki i koncentracji uwagi 

28. STONOGI DO LICZENIA 

Cele - wykonanie oryginalnej gry planszowej, tworzenie okazji do wspólnego działania i 

wspólnej zabawy, utrwalenie znajomości liczebników w zakresie stu.  

Pomoce: 4 pasy szarego papieru o szerokości 25 centymetrów i długości 100 centymetrów, 

dużo paseczków białego papieru o szerokości 1 centymetra i długości 10 centymetrów, 4 

papierowe koła, różne przybory plastyczne. 

 Przebieg: Dzielimy dzieci na cztery zespoły. Każdy zespół otrzymuje pas szarego papieru, 

podzielony pisakiem na dziesięć równych części. Z każdej strony dzieci przyklejają nogi 

stonogi. Na jednym polu ma być dziesięć pasków białego papieru (po pięć z lewej i prawej 

strony). Z każdej strony stonoga ma pięćdziesiąt odnóży. Na koniec dzieci doklejają stonodze 

małą główkę i ozdabiają całość według swojego pomysłu. Tak powstała stonoga służy do 

przeliczania w zakresie dziesięciu, pięćdziesięciu i stu 

29. PRZESIADKA W PRAWO – PRZESIADKA W LEWO 

Cele - z rozwijanie refleksu, podnoszenie aktywności grupy, budzenie pozytywnego 

nastawienia do zabaw.  

Przebieg: Wszyscy uczestnicy zabawy siedzą na krzesłach w kręgu. Wydajemy różne 

polecenia, które wykonuje cała grupa, na przykład: „Przesiadka w prawo o jedną osobę” 

(grupa przesiada się o jedno krzesło w prawo). Gdy wszyscy opanują już równoczesne 

przesiadanie się w prawo i w lewo o jedną osobę, możemy dodać inne komendy, na przykład:  
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- „Przesiadka w prawo o trzy osoby”,  

- „Przesiadka w lewo o jedną osobę oraz w prawo o dwie osoby”, 

-  „Przesiadka z obrotami w prawo o trzy osoby”.  

Możemy się umówić, że dziecko, które się pomyli, daje fant, który wykupuje po zakończeniu 

zabawy 

30. UWAŻAJ NA SWÓJ NUMER  

Cele - doskonalenie refleksu, kształtowanie swobodnej reakcji na sygnały słowne, utrwalanie 

znajomości cyfr i liczb.  

Pomoce: karteczki samoprzylepne z zapisanymi na nich cyframi od 0 do 9 (można 

wykorzystać taśmę dwustronną), dwa drewniane klocki.  

Przebieg: Dzieci stoją w kręgu, każde ma z przodu przyklejoną karteczkę z cyfrą. 

Wywołujemy cyfry i trzykrotnie uderzamy klockami. W tym czasie dzieci mające podany 

numer muszą stanąć w środku koła. Jeśli ktoś nie zdąży lub się zagapi, musi oddać fant. Gdy 

grupa opanuje już reguły zabawy, możemy ją nieco utrudnić, podając liczbę dwu- lub 

trzycyfrową. Dzieci, które posiadają na swojej koszulce cyfry z tej liczby, szybko wchodzą do 

środka koła. Wykupywanie fantów odbywa się po skończonej zabawie. 

31. ZABAWY Z KOSTKĄ 

 

Cele - doskonalenie umiejętności przeliczania, odczuwanie satysfakcji z prawidłowo 

wykonanego zadania. 

 

Pomoce: duża kostka do gry (jedna lub dwie). 

 

Przebieg: Zabawa może być przeprowadzona na kilka sposobów: 

− Każde dziecko kolejno toczy kostkę i odczytuje liczbę wyrzuconych oczek. Przelicza 

je, dotykając każdej kropki, i podaje wynik. 

− Dziecko odczytuje liczbę wyrzuconych oczek. Przelicza kropki, nie dotykając ich 

palcem. 

− Każde dziecko rzuca kostką i przelicza kropki. Następnie klaszcze tyle razy, ile oczek 

wskazała kostka (może również wykonać podskoki, ściskać rękę kolegi, mrugać 

powiekami). 

− Prowadzący nakleja na kostce na przykład obrazki z różnymi minami, pola z 

kolorami, literki (zamiast kropek).  Zadaniem dziecka jest: 

− wykonać taką samą minę, jaką wskazała kostka; 

− podać nazwę przedmiotu, który ma kolor wskazany przez kostkę; 

− powiedzieć wyraz na literę, którą wskazała kostka. 

W drugiej części zabawy (lub gdy uczestnicy opanują już pierwszą wersję) dodajemy drugą 

kostkę. Dzieci liczą oczka z dwóch kostek i wykonują taką ilość czynności 

32. RZUCAMY I LICZYMY 

 

Cele - rozwijanie umiejętności rzucania i celowania, doskonalenie umiejętności liczenia, 

wzbudzanie pozytywnych emocji grupy. 

 

Pomoce: 2 arkusze szarego papieru, stare gazety, marker, nożyczki 
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Przebieg: Każdy uczestnik przygotowuje dla siebie trzy kulki z gazet (wielkości dłoni). 

Prowadzący wycina cztery otwory w przygotowanym arkuszu szarego papieru. Przy każdym 

otworze rysuje np. trójkąt. Przy pierwszym otworze jeden trójkąt i odpowiednio o jeden 

trójkąt więcej przy każdym kolejnym. Wybiera czwóro dzieci, które będą trzymały arkusz w 

poziomej pozycji nad podłogą. Pozostałe dzieci ustawiają się „w pociąg” . Każdy kolejno 

rzuca swoje kule do otworów, zdobywając tyle punktów, ile jest narysowanych trójkątów 

przy danym otworze. Prowadzący na drugim arkuszu szarego papieru zapisuje wyniki rzutów 

Przy imieniu każdego dziecka rysuje ilość odpowiednią ilość trójkątów.  Każde z dzieci samo 

przelicza swój wynik.   

Wskazówka do zabawy: Arkusz papieru można trzymać też pionowo lub przykleić w taki 

sposób aby kule swobodnie mogły wpadać do otworów. Każde dziecko może samo zapisywać 

swoje wyniki rysując trójkąty. W tym celu należy przygotować dla każdego karteczkę i ołówek.  

 

33. ZABAWA ZE SPINACZAMI 

 

Cele - stwarzanie okazji do wspólnego działania w zakresie przeliczania, manipulowanie 

drobnymi przedmiotami, wykonanie oryginalnej ramki. 

 

Pomoce: w koszyku dla każdego dziecka zestaw do manipulowania: około 20 kolorowych 

spinaczy biurowych różnej wielkości, sztywna kartka o wymiarach 15 cm x 15 cm, pisak. 

 

Przebieg: Na początku dzieci uczą się przyczepiać spinacze do kartki. Jeśli już opanują tę 

umiejętność, prowadzący może zaproponować uczestnikom różne działania: 

− przyczepianie dwóch spinaczy na każdym boku kartki; 

− przyczepianie wszystkich spinaczy do boków kartki, tak aby na każdym z nich było 

tyle samo elementów; 

− przyczepianie różnych spinaczy do boków kwadratu i odrysowywanie kształtów na 

kartce (kiedy dziecko zdejmie spinacze, z odrysowanych kształtów powstanie ramka, 

którą maluch może wykorzystać np. do wklejenia swojego zdjęcia lub rysunku); 

− przyczepianie różnych spinaczy do boków kwadratu i rysowanie kropeczek w każdym 

spinaczu (kiedy dziecko zdejmie spinacze, kropki utworzą ramkę, do której uczestnik 

zabawy może wkleić na przykład kwiatek wykonany techniką origami, serduszko). 

Wskazówka do zabawy: Zabawa ta łączy w sobie różne działania: manipulowanie, liczenie, 

odrysowywanie. Dodatkowo dziecko przygotowuje ramkę do kolejnej pracy plastycznej. 

 

 

 


