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1. Tęczowe obrazy – praca plastyczna. 

Do zabawy potrzebujesz: Kartkę z bloku technicznego, kolorowe kredki świecowe lub pastele olejne, 

czarną farbę plakatową, temperę lub akrylową, szeroki pędzelek i patyczek drewniany ( patyczek do 

uszu lub można też użyć końcówki pędzelka). 

Kartkę należy zamalować kredkami lub pastelami pasek obok paska na różne kolory. Gdy cała kartka 

będzie pokryta kolorowymi paskami szerokości około 1-2cm, zamalowujmy całość czarną farbą. 

Ważne, aby użyć gęstej farby nie rozcieńczonej wodą. Na czarnej kartce możemy teraz pisać i 

odtwarzać różne wzory, litery i cyferki za pomocą drewnianego patyczka, drewnianej końcówki 

pędzla czy patyczka do uszu. Każdy wzór możemy łatwo zamalować ponownie czarną farba i tworzyć 

nowe litery i napisy. 

 

 

2. Symetryczna zabawa dla dzieci 

Bardzo prosta zabawa zarówno dla najmłodszych jak również starszych dzieci, bo w łatwy sposób 
możesz modyfikować stopień trudności. Na każdym etapie możesz dostosować  zabawę do własnych 
potrzeb.  
Do zabawy wystarczy kartka przedzielona na pół oraz różne przedmioty, które macie w domu w 
parach (po 2 szt np. łyżeczki, klocki, autka itp.). Zabawa polega na układaniu przedmiotów wzdłuż osi 
symetrii lub inaczej w odbiciu lustrzanym. Warto dziecku przy okazji takiej zabawy pokazać jak 
ułożone przedmioty wyglądają w lustrzanym odbiciu. Dla młodszych dzieci układamy początkowo po 
3-4 przedmioty i odtwarzamy ten sam wzór z drugiej strony. Starszym dzieciom stopniowo zwiększmy 
liczbę przedmiotów, lub wykorzystujemy do zabawy kolorowe figury geometryczne. 



 

 

3. A na koniec trochę zabawy ze Stonogą  

https://www.youtube.com/watch?v=mmootHFImx0  

Długo stonoga po świecie wędruje 

Tupie nóżkami czasem podskakuje 

Ref: Tupu tup tupu tup, tupu tupu tup 

To stonogi chód X2 

 Idzie stonoga przeszkody omija 

Zygzakiem chodzi, czasem się wygina 

Ref: Tupu tup tupu tup, tupu tupu tup 

To stonogi chód X2 

Czasem stonoga chwilkę odpoczywa 

Lecz gdy odpocznie chodzić znów zaczyna. 

Ref: Tupu tup tupu tup, tupu tupu tup 

To stonogi chód X2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mmootHFImx0

