
Zabawy dla wszystkich 

PRAWDA CZY FAŁSZ? 

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic mówi zdanie, jeżeli jest prawdziwe – dziecko klaszcze 

w ręce, jeżeli jest fałszywe – wstaje i tupie. Przykładowe fałszywe zdania: Mama jest młodsza 

ode mnie.; Psy mieszkają w gniazdach.; Domem człowieka jest dziupla.; Wieś jest większa od 

miasta.; Wieżowce to drewniane domy, itp. 

CHODZENIE „POD DYKTANDO”  

 

Dorosły stoi obok dziecka i mówi: Dwa kroki w prawo... (wykonują). Teraz trzy kroki do 

przodu... Dwa kroki do tylu... Pięć kroków  w lewo...W tym ćwiczeniu ważna jest 

przemienność: dorosły „dyktuje" - dziecko odlicza kroki, następnie dziecko „dyktuje", 

a dorosły chodzi. Mogą poruszać się „pod dyktando" wspólnie lub oddzielnie. 

 

CO BY BYŁO GDYBY? 

Wspólne szukanie odpowiedzi na pytania. 

• Co by było gdyby w mieście nie było sygnalizacji świetlnej ? (po odpowiedzi 

przypominamy kolejne czynności jakie należy wykonać podczas przechodzenia przez 

ulicę) 

• Co by było , gdyby w naszym mieście nie było znaków drogowych? (po odpowiedzi 

na pytanie  przypominamy sobie znane znaki drogowe) 

• Co by było gdyby….. (dziecko samodzielnie wymyśla różne sytuacje i znajduje na nie 

odpowiedź ). 

 

O JAKIM ZWIERZĄTKU MYŚLĘ?  

 

Dorosły proponuje: Zabawimy się w odgadywanie zwierząt. Pomyśl i wybierz sobie 

zwierzątko. Narysuj je na kartce i kartkę schowaj. Spróbuję ustalić, o jakim zwierzątku 

pomyślałeś. Dziecko wybrało kota i narysowało go na kartce. Dorosły, stawiając pytania, 

musi formułować je na miarę dziecięcej wiedzy o świecie. Pytania mogą być np. takie: Czy 

zwierzątko, o którym pomyślałeś, żyje w lesie?, Czy ma futerko?, A może łowi myszy? Dziecko 

odpowiada tak lub nie, nic więcej. Zmiana ról. Dorosły wybiera zwierzątko, ale dziecko musi 

je dobrze znać. Dziecko odgaduje. Wybieramy te zwierzęta, które dziecko zna. 

CZARODZIEJSKI WOREK  

Dziecko otrzymuje woreczek, w których znajdują się klocki w kształcie koła, kwadratu, 

prostokąta, trójkąta. Na hasło „szukamy koła”, dziecko wyszukuje za pomocą dotyku 

odpowiedniej figury, itd. 

Propozycje zabaw zaczerpnięte z książki: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska „Dziecięca matematyka. 

Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole” drugi tom w serii „Edukacja matematyczna 

dzieci" Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997. 


