
ZABAWY, KTÓRE PROWOKUJĄ DO PRZEWIDYWANIA NASTĘPSTWA 

 

1. Duże, średnie, małe: ułóż kółka 

Pomoce: kółka w trzech kolorach i różnej wielkości: duże, średnie i małe.  

Dziecko ogląda wszystkie kółka. Rodzic mówi: Ułóż kółka według wielkości… Małe, 

większe, jeszcze większe…  

 

 

 

 

Następnie Rodzic zwraca się do dziecka: 

 Pokaż największe kółko… W jakim ono jest kolorze? 

 Pokaż mniejsze… Powiedz, jaki jest jego kolor. 

 Pokaż jeszcze mniejsze (gest)… Ono jest… 

2. Nawlekanie korali 

Pomoce: korale (można zrobić z masy solnej, po wyschnięciu pomalować lub 

nawlekać pomalowany makaron penne) oraz patyczek do nawlekania korali.  

Rodzic układa trzy koraliki w szeregu. Dziecko dotyka każdego i określa kolor. 

Następnie Rodzic proponuje: Nawlecz je w tej kolejności: najpierw żółty, potem 

czerwony, a na końcu niebieski. Jeżeli dziecko wykona to ćwiczenie, należy 

zorganizować następnie z czterema koralikami, a potem z pięcioma.  

3. Opowiadanie ruchowe: Jedziemy samochodem do sklepu 

Można wymyślić wiele wariantów tej zabawy. Propozycja: 

 Ja mam zielony samochód. A ty, jaki samochód chcesz mieć? (dziecko może 

wymienić kolor albo markę)? Jedziemy samochodami do sklepu… po zakupy.  

 Wsiadamy do samochodu – każdy do swojego…  Uruchamiamy silnik (gest 

wkładania kluczyka)… Ręce na kierownicę… Ruszamy: wrr…wrr…wrr… 

Zatrzymać się – czerwone światło… Zielone światło – można jechać… 

 Sklep! Wjeżdżamy na parking… Trzeba zaparkować… Teraz do sklepu po 

zakupy… Gotowe?... Wsiadamy: ręce na kierownice… Jedziemy: 

wrr…wrr…wrr… Zielone światło – można jechać dalej… 

 Dom… Trzeba zatrzymać samochód… wyjąć kluczyki… Jeszcze tylko zakupy 

musimy wnieść do sklepu… Koniec zabawy! 

4. Lalka na schodkach zbudowanych z klocków 

Pomoce: zwyczajne klocki do budowania i mała lalka.  

Rodzic i dziecko siedzą na dywanie i budują schodki podobne do tych, które 

przedstawia rysunek. Przed schodami ustawia małą laleczkę, która na nie wchodzi. 

Schodki są strome i lalka szybko się męczy. Odpoczywa na wybranym schodku i 

przygląda się tym, które już pokonała. Potem patrzy na schodki, które jeszcze ma 

pokonać. Dziecko wypowiada się w imieniu lalki, na przykład tak: 

 Wysokie schody… Zmęczyłam się. Odpocznę na tym schodku… 

 Popatrzę w dół… na tych schodkach już byłam… 

 Popatrzę górę… na te schodki mam jeszcze wejść…  
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