
Witam Wysyłam kolejne propozycje zabaw na ten tydzień dla Pawła w ramach zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych. 

 

Poniedziałek 01.06.2020 

  

Temat „Święto dzieci” 

 

Cele zajęć: 

 ćwiczenia usprawniające sprawność palców i dłoni 

 ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną 

 ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 

 „Dzień Dziecka” – rodzic opowiada dziecku, że 1 czerwca wszystkie dzieci mają 

swoje święto – Dzień Dziecka. Tak, jak w maju mamy miały swoje święto, tak 1 

czerwca dzieci obchodzą swoje.  

 

 

 
 

 „Wszystkie dzieci nasze są” – zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki M. 

Jeżowskiej (link poniżej). Do zabawy możemy zaangażować większą liczbę 

domowników – tworzymy pociąg i przy dźwiękach piosenki jeździmy po całym 

mieszkaniu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o


 „Balonik” – zabawa plastyczna. Rodzic napełnia powietrzem dowolny balonik. 

Zadaniem dziecka (przy pomocy rodzica) jest ozdobienie balonika (można narysować 

na nim kółka, serduszka lub oczy i usta).  

 
 

 „Balonowe gniotki” – zabawa w tworzenie swoich gniotków. Do wykonania gniotka 

potrzebna będzie butelka plastikowa, balon, mąka. Na początku wsypujemy mąkę do 

połowy butelki (najlepiej przez lejek). Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i 

nakładamy na butelkę. Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała 

się do nadmuchanego balona. Można to przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie 

butelkę. Wypełniony mąką balon ściągamy z butelki, spuszczamy powoli powietrze 
związujemy go i zabieramy się za dekorowanie. 

 
 

 Czynności higieniczne – zwracanie uwagi na samodzielne mycie rąk i zębów. Proszę 

przypominać dziecku jak ważne jest mycie zębów, aby nie psuły się i nie miały 

próchnicy. 

 
 



 „Balonowe bębenki” – wygrywanie rytmów. Dziecko siada na podłodze, balon wkłada 

między nogi. Rodzic daje dziecku pałeczki, plastikowe łyżeczki. Zadaniem dziecka 

jest powtórzenie wygranego rytmu przez rodzica. 

 

 „Taniec z balonami” – zabawa taneczna. Dziecko staje z rodzicem w parze. Rodzic 

włącza dowolną piosenkę. Rodzic z dzieckiem tańczą przy muzyce – balon wkładają 

między swoje brzuchy, głowę, plecy.  

 

 Trening czystości – zachęcamy dziecko do samodzielnego korzystania z sedesu i 

zgłaszania swoich potrzeb fizjologicznych poprzez pokazanie obrazka. 

 

 
 

 „Kolorowe baloniki” – kolorowanka. Zadaniem dziecka jest pokolorowanie farbami 

(maczanie palców w farbie) baloników.  

 



 
 

 Czynności porządkowe i higieniczne – zwracamy uwagę, aby dziecko po skończonej 

zabawie odłożyło na miejsce farbki i dokładnie umyło ręce mydłem. 

 
 

 

        Przyjemnego Dnia Dziecka :-) 

        Anna Drożdżewicz 

 


