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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki. 

Witajcie dzieci!  

 

 Dziś chcę Wam zaproponować kilka zabaw. Zaproście do wspólnej zabawy rodziców. Mam 

nadzieję, że miło upłynie wam czas... Dzisiejsze propozycje wpisują się w obszar edukacji 

zdrowotnej.  

 

Życzymy miłej zabawy! 

 

 

Zabawy paluszkowe 

"Małpki" 

W dżungli kilka małpek żyło, a dokładnie pięć ich było (zaciśnięta pięść) 

pierwsza małpka taka mała ( wystawiamy mały palec) 

druga małpka wciąż skakała ( wystawiamy serdeczny palec) 

trzecia małpka wciąż płakała (środkowy) 

czwarta małpka wciąż się śmiała (wskazujący) 

piąta małpka tak śpiewała (kciuk) 

W dżungli kilka małpek żyło, a dokładnie pięć ich było itd. (pięść)  

 

"Wiewiórki" 

Wiewióreczka mała kamyczek spotkała (z zaciśniętej pięści prostujemy mały palec) 

Wiewióreczka mała patyczek spotkała (prostujemy serdeczny) 

Wiewióreczka mała robaczka spotkała (środkowy) 

Wiewióreczka mała szyszkę spotkała (wskazujący) 

Wiewióreczka mała orzeszka spotkała (kciuk) 

Kamyczek poklepała (klepiemy mały palec) 

patyczek podrapała (drapiemy serdeczny) 

robaczka uściskała (ściskamy) 

szyszkę pogłaskała(głaszczemy) 

orzeszka zabrać chciała (ciągniemy)  

 

 

 

 



 

"Pieski" 

Wszystkie pieski spały (pięść) 

pierwszy obudził się ten mały ( wystawiamy mały palec) 

mały obudził średniego, który spał obok niego (prostujemy serdeczny) 

gdy średni już nie spał, to duży też przestał (środkowy) 

trzy pieski się bawiły, czwartego obudziły (wskazujący) 

cztery pieski nie spały, piątemu spać nie dały (kciuk) 

 

"Podłogę dotyka tylko..."  

np. jedna ręka, jedna noga; tylko brzuch, tylko plecy, tylko pupa - możliwości i celów bez liku - 

utrwalenie nazw części ciała, szukanie sposobów rozwiązania zadania w sposób twórczy...  

 

„Co zniknęło?” 

Połóż przed dzieckiem trzy przedmioty i nazwij je głośno. Następnie poproś, by dziecko zamknęło na 

chwile oczy i w tym czasie zabierz jedną rzecz. Zapytaj, co zniknęło. Starszym dzieciakom możesz 

śmiało zwiększyć ilość układanych przedmiotów. Ta zabawa rozwija pamięć, spostrzegawczość i 

koncentrację dzieciaków. 

 

„Magiczne pudełko” 

W pudełku wytnij niewielka dziurę, taką by dziecko swobodnie mogło włożyć do środka rękę. Pokaż 

dziecku kilka jego zabawek, następnie schowaj je w pudełku i poproś by za pomocą dotyku dzieci 

rozpoznają, co to jest. Dla starszych dzieci wprowadź utrudnienie – nie pokazuje, co chowasz do 

środka. Ta zabawa doskonali koncentrację i logiczne myślenie dziecka oraz jego zmysł dotyku. 

 

Zajęcia popołudniowe: 

Były już ćwiczenia paluszków, teraz czas na wesołe zabawy języczka :) 

            https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I  

 

Pozdrawiamy, 

Ewa Mazurek 

Magdalena Nowicka 
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