
ZDALNE NAUCZANIE 27.04.2020r. propozycja zabaw i ćwiczeń w ramach 

realizacji wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) 

 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! Dzisiaj proponujemy Wam realizację 

poniższych zabaw. Udanej zabawy! 

 

Aktywność nr 1 - Zabawy paluszkowe 

 

„Kucharz Jacek” 

Patrzcie, oto kucharz Jacek, smaży dla mnie pierwszy placek. 

Drugi placek jest dla Zosi, trzeci placek dla Małgosi, 

czwarty placek jest dla Kacpra. 

A dla Ciebie… nie mam placka! 

 

Instrukcja: 

Rodzic i dziecko siedzi skrzyżnie naprzeciw siebie.  

1. Rodzic kładzie na podłodze przed sobą otwartą dłoń wewnętrzną stroną do góry. 

Dziecko, kładzie na tej dłoni swoją w ten sam sposób. Rodzic dokłada drugą dłoń, 

dziecko również. Położenie jednej dłoni przypada na dwie sylaby.  

2. – 6. Rodzic wyciąga spod spodu swoją dłoń i przekłada na wierzch, potem tak samo 

postępuje dziecko. Bawimy się tak do końca rymowanki. Wymawiając słowa „nie mam 

placka”, podnosimy energicznie ręce do góry.  

W zabawie może uczestniczyć więcej osób. Przed rozpoczęciem należy ustalić kolejność, 

w jakiej uczestnicy będą kładli dłonie.  

 

„Świerszcze”  

Dwa świerszczyki na kominie, 

cyku, cyku, cyk,  

pięknie grały na skrzydełkach, 

ale jeden znikł!  

Jeden świerszczyk na kominie, 

cyku, cyku, cyk. 



Pięknie zagrał na skrzydełkach, 

ale potem znikł.  

Instrukcja: 

1.-3. Dziecko pociera rytmicznie obydwoma kciukami o pozostałe palce, tak aby był słyszalny 

odgłos podobny do świerszczowej muzyki.  

4. Następnie gra palcami, a wymawiając słowo „znikł”, energicznie rozprostowuje palce 

jednej dłoni.  

5.—7. Pociera rytmicznie kciukiem jednej dłoni o pozostałe palce – gra na skrzydełkach.  

8. Kontynuuje czynność, a wymawiając słowo „znikł”, rozprostowuje palce.  

Źródło: „Paluszkami tak i siak”, M. Barańska 

 

Aktywność nr 2 

Sekwencje – „Minki”  

Nazwij emocje przedstawione na obrazku. Następnie narysuj lub powiedz jakie trzy minki, 

powinny być następne.   

Źródło: www.superkid.pl 

http://www.superkid.pl/


Aktywność nr 3 

„Na poczcie” – ćwiczenie stymulująca motorykę małą oraz wyobraźnię.  

 

Źródło: „Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne”, M. Barańska 

 

 



Aktywność nr 4 

 

Zadaniem dziecka jest rozcięcie pasków.  Następnie wymieszanie ich i przyklejenie w taki 

sposób, aby powstał obrazek. Kolejno pytamy dziecko, jakie emocje zostały przedstawione na 

obrazkach. Dziecko podaje pomysły, z jakiego powodu osoby przedstawione na obrazku, mogą 

się tak czuć.  

 

 

Źródło: www.przedszkouczek.pl  

 

 

 

 

http://www.przedszkouczek.pl/

