
ZDALNE NAUCZANIE - 06.05.2020  Propozycja zabaw i ćwiczeń  w ramach realizacji wczesnego 

wspomagania rozwoju (WWR) 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! 

Oto zadania na dziś ☺ Życzymy udanej zabawy! 

 

1. „Tajemnicza postać” 

Cel: Zabawa wspiera rozwój mowy, rozwija słownictwo, kształtuje umiejętność logicznego 

myślenia. 

 

Zachęć dzieci do zabawy w odgadywanie osób z najbliższego otoczenia 

na podstawie opisu słownego. Opisz wygląd danej osoby, w tym jej cechy 

charakterystyczne. Gdy dziecko odgadnie, o kogo chodzi, zamieńcie 

się rolami – poproś dziecko o opisanie znajomej osoby. 

 

2. „Mistrz tańca” 

Cel: Zabawa rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, kształtuje pamięć i umiejętność 

odczytywania informacji przedstawionej w formie graficznej. 

 

Przygotuj kółka w czterech kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym. 

Ułóż je na podłodze, np. żółte kółko z przodu, niebieskie z tyłu, czerwone z lewej strony, zielone 

z prawej. Poproś dziecko, aby stanęło między kółkami, a następnie podawaj rytm, który dziecko 

ma odtworzyć dotykając wskazanych kółek, np.: 

• prawa noga: 2 zielone, 2 czerwone; 

• lewa noga: 1 zielony, prawa noga: 3 niebieskie; 

• lewa ręka: 2 niebieskie, prawa noga: 2 żółte; 

• lewa ręka: 2 czerwone, prawa ręka: 2 żółte, podskok. 

Starszym dzieciom możesz prezentować rytm za pomocą symboli i cyfr lub tabliczek z oczkami 

jak na kostce do gry. 

 

 

 



3.  „Malowanie bańkami” 

Cel: Zabawa jest dobrym ćwiczeniem oddechowym. 

 

Przygotuj kartki, farby plakatowe, kubeczki z wodą, płyn do naczyń i rurki do napojów. Dolej do wody 

nieco płynu do naczyń oraz farby plakatowej w wybranym kolorze. W kilku pojemnikach możesz 

przygotować różne kolory płynu do baniek. Zachęć dziecko, żeby moczyło rurkę w kolorowym płynie 

do baniek, a następnie delikatnie dmuchało i puszczało bańki na kartce. Gdy bańki pękną, zostawią 

kolorowe ślady. Poproś dziecko o namalowanie w ten sposób radosnego obrazka. Zabawa jest dobrym 

ćwiczeniem oddechowym. 

 

4.  W ramach rozwijania umiejętności matematycznych proponujemy  ćwiczenia z liczbą 7 

(karty pracy w załączniku na stronie). 
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