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Nasze zabawki 
 

 

1. „Jaką jestem zabawką” - zabawa pantomimiczna. 

Osoba dorosła wraz z dzieckiem na zmianę wcielają się w jakąś zabawkę (np. lakę, pajacyka, 

auto, bączek, klocek, piłka). Zadaniem osoby oglądającej jest odgadnąć o jaką zabawkę 

chodzi. 

 

2. „Zabawy z piłką” - zabawa ruchowa. 

Osoba dorosła wyznacza dziecku tor przeszkód (ustawia butelki z wodą; różne zabawki; 

poduszki itp.), a zadaniem dziecka jest toczyć piłkę slalomem pomiędzy ustawionymi 

przedmiotami. 

 

3. „Gdzie jest zabawka?” - zabawa matematyczna. 

Osoba dorosła przygotowuje kilka zabawek dziecka, np. lalka, samochód, miś, puzzle itp. 

Rozmieszcza je po pomieszczeniu. Zadaniem dziecka jest odpowiedź na pytanie: „Gdzie 

jest…?”. Osoba dorosła powinna tak rozmieścić zabawki, aby dzieci używały zwrotów 

określających położenie przedmiotów w przestrzeni (na, obok, przed, za, pomiędzy itp.). 

 

4. „Auta” - zabawa organizacyjno-porządkowa. 

Osoba dorosła wręcza dziecku krążek (talerz, ringo, koło wycięte z papieru itp.), które imituje 

kierownicę. Na hasło osoby dorosłej: zielone – samochód jedzie (dziecko porusza się), 

czerwone – samochód stoi (dziecko zatrzymuje się i nie rusza), parking – samochód jedzie i 

parkuje we wcześniej ustalonym miejscu. 

 

5. Dla chętnych: 

- rozwiązywanie zagadek na temat zabawek 

 

Kolorowa i okrągła, 

skacze prawie tak jak zając. 

Chłopcy kopią ją po trawie, 

a dziewczynki podrzucają. 

(piłka) 

 

Siedzą w sklepie z zabawkami – 

uśmiechnięte mają minki, 

piękne suknie, złote loki. 

Bardzo lubią je dziewczynki. 

(lalki) 

 

Możesz z nich zbudować 

razem z kolegami 

kolorowy domek 

z dachem i z oknami. 

(klocki) 

 

Leżą w pudełeczku piękne, kolorowe. 

Albo są drewniane, albo są woskowe. 



Narysujesz nimi słoneczko i chmurkę 

oraz dla mamusi przepiękną laurkę. 

(kredki) 

 

Kiedy kredka złamie nosek 

lub ołówek stępi czubek, 

wie to każda mądra główka 

że potrzebna ... 

(temperówka) 

 

Mam w słoiczkach plastikowych 

kolorów bez liku. 

Poustawiam je równiutko 

na swoim stoliku. 

Jeszcze tylko trochę wody, 

pędzelek kudłaty 

i już mogę namalować 

samochód dla taty. 

(farby) 

 

Jest mięciutka, kolorowa, 

możesz ją ugniatać, 

by ulepić coś ładnego 

dla małego brata. 

(plastelina) 

 

Dwa ostre nożyki, 

śrubką połączone, 

wytną ci z papieru 

prześliczną koronę. 

(nożyczki) 

 

Jeśli go nadmuchasz, 

będzie okrąglutki. 

Wypuścisz powietrze, 

zrobi się malutki. 

(balon) 

 

W pudełku na stole pełno kartoników, 

na tym nos, a na tym kawałek bucików. 

Jeśli kartoniki te ułożysz razem, 

otrzymasz wesoły, bajkowy obrazek. 

(puzzle) 

 

Ma okładkę kolorową, 

w środku kartki z obrazkami 

oraz bajki, które mama 

tobie czyta wieczorami. 

(książka) 

 



Śmieszna, mała świnka 

otwór ma na grzbiecie. 

Chętnie tam wrzucają 

swe pieniądze dzieci. 

(skarbonka) 

 

Podobna do łyżki, 

lecz nikt nią nie jada. 

Chętnie do wiaderka 

żółty piasek wkłada. 

(łopatka) 

 

Pluszowy przyjaciel 

z oklapniętym uszkiem 

wskakuje wieczorem 

pod twoją poduszkę. 

(miś) 

 

To jest długi sznurek 

z dwoma uchwytami, 

który lubi skakać 

razem z dzieweczkami. 

(skakanka) 

 


