
Wysyłam kolejne propozycje zabaw na ten tydzień dla Kamili w ramach zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych. 

Czwartek  04.06.2020 

Temat „Dzień Dziecka” 

Cele zajęć: 

 ćwiczenia usprawniające sprawność palców i dłoni 

 ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

 „Dzień Dziecka” – rozmowa z dzieckiem dotycząca Dnia Dziecka, który był 

obchodzony 1 czerwca. Proszę wspomnieć dziecku, że tak jak w maju obchodzimy 

święto mamy, tak w czerwcu jest Dzień Dziecka (możemy w tym dniu zrobić małą 

niespodziankę dziecku, np. wybrać się na lody). 

 

 



 „Wszystkie dzieci nasze są” – zabawa muzyczna do piosenki M. Jeżowskiej (link poniżej). 

Rodzic nadmuchuje taką ilość balonów, ilu jest domowników. Wszyscy domownicy tworzą 

pociąg i słuchając muzyki jeżdżą po całym mieszkaniu (z balonami w ręku). 

 

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

 

 „Wesoły balonik” – zadaniem dziecka jest ozdobienie balonika (tego, który wcześniej był 

wykorzystany do zabawy ruchowej). Dziecko maluje na nim wesołą minkę. 

 
 

 Czynności samoobsługowe – ćwiczmy z dzieckiem samodzielne zapinanie guzików i zamka 

błyskawicznego, samodzielnego ubierania się.  

 
 

 

 „Latający balon” – zabawa ruchowa. Rodzic staje naprzeciwko dziecka i odbijają do siebie 

wcześniej pomalowany przez dziecko balon. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. 

 

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


 „Baloniku leć”- ćwiczenia oddechowe. Dziecko siada w kole. Rodzic podaje mu balon z 

przywiązanym sznurkiem. Trzymając za sznurek, dziecko dmucha, żeby wprawić balon w 

ruch. 

 

 "Balonowe bębenki"- wygrywanie rytmów. Dziecko siada na krześle, balon wkłada między 

kolana. Rodzic podaje dziecku po 2 pałeczki, łyżeczki plastikowe. Dziecko wygrywa 

wysłuchany rytm na "bębenku". Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. 

 

 „Balonowe gniotki” – zabawa techniczno – plastyczna. Samodzielnie wykonane 

gniotki, to dla dzieci podwójna frajda. Na początku wsypujemy mąkę do wysokości 

1/2 lub 3/4 butelki w zależności od wielkości balona. Najlepiej robić to przez lejek, 

poruszając w środku słomką lub wykałaczką, aby przesypywało się bez zastojów. 

Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy 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. Na czubku głowy naszego Pana Gniotka przywiązujemy włóczkę i 

rysujemy markerem buzię. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Czynności porządkowe i higieniczne – zwracamy uwagę dziecka na odłożenie na swoje 

miejsce zabawek i dokładne umycie rąk po skończonej zabawie. 

 
 

 Zabawa relaksacyjna z gniotkami. Rodzic włącza dziecku piosenkę (link poniżej). Dziecko 

leży na dywanie i z zamkniętymi oczami słucha piosenki, zgniatając przy tym wcześniej 

wykonanego gniotka. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Miłego dnia 

        Anna Drożdżewicz 
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