
ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE W RAMACH PROJEKTU 
 

„Nasze przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych
i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 

Miesiąc  - czerwiec 2020 

Witam serdecznie :) 
Drodzy  rodzice  zapraszam  do  zapoznania  się  z  propozycjami  zabaw.  Są  one  bardzo  łatwe
w  przeprowadzeniu  i  oczywiście  kształcące  dla  dzieci,  zatem  naprawdę  warto  tutaj  zajrzeć  :)
Zabawy  nawiązują  do  treści,  które  przygotowuje  dla  Was  Pani  Monika,  dzięki  czemu  można
przekazać dziecku spójne wiadomości. 

Materiał obowiązuje na cały miesiąc czerwiec.

Zachęcam raz jeszcze i życzę udanej zabawy! 
Pozdrawiam, 

oligofrenopedagog Magdalena Strumińska 

Tydzień 1. (1-5 czerwca)
Temat tygodnia: Domowi ulubieńcy 

Zabawa 1.
„Przyjaciel pies” – zabawa plastyczna.
Wytnijcie  kształty  z  dowolnego  papieru  (blok,  papier  kolorowy,  gazeta  itp.).  Nazwijcie  je.
Możecie posegregować i policzyć. Następnie ułóżcie z nich pieska – możecie skorzystać z wzoru
- i naklejcie na czystą kartkę. Dorysujcie elementy na mordce psa.



Zabawa 2.
„Kotek na spacer – kotek na kocyk” – zabawa ruchowa.
Połóżcie na podłodze kocyk – legowisko dla kotka. Na hasło kotek na spacer – dziecko porusza
się po pokoju (może spróbować czworakować), na hasło kotek na kocyk – dziecko kładzie się na
wyznaczonym miejscu. Oczywiście zachęcam do zamieniania się rolami ;) 

„Kotek pije mleczko” – zabawa grafomotoryczna. 
Połącz obrazki – zaprowadź kotka do miseczki z mlekiem. 
Proszę narysować dziecku schematyczne obrazki. Zachęcam do narysowania kilka razy. 

Rysujemy linie poziome Rysujemy linie pionowe

Zabawa 3.
Przeczytajcie  krótkie  opowiadanie.  Porozmawiajcie  o  jego  treści.  Pooglądajcie  wspólnie
– w książkach lub w internecie – zdjęcia chomiczków. 



Tydzień 2. (8-12 czerwca)
Temat tygodnia: Przyjaciele z różnych stron

Zabawa 1.
Rodzicu  porozmawiaj  z  dzieckiem o  jego  kolegach  i  koleżankach  z  przedszkola.  Spróbujcie
przypomnieć sobie ich imiona, zapytaj dziecko z kim najbardziej lubi się bawić. Pomogą Wam
w tym fotografie – może dziecku uda się odnaleźć kolegów z grupy? 



„Lusterka” – zabawa naśladowcza.
Usiądźcie z dzieckiem naprzeciwko siebie.  Najpierw rodzic pokazuje wymyślony przez siebie
ruch, a dziecko go naśladuje.  Po kilku ruchach zamieńcie się rolami – teraz rodzic naśladuje
dziecko. (jeśli dziecko ma trudności, zaproście do zabawy trzecią osobę, która usiądzie za nim
i  poprowadzi  jego rączki)(przykładowe ruchy:  uśmiech,  mruganie,  kiwanie  głową,  klaśnięcie,
klepanie po głowie, podniesienie ręki, machanie, klepanie brzuszka itd.). 

Zabawa 2.
Zajączek Tup, który towarzyszy dzieciom w przedszkolu ma wielu przyjaciół – jednym z nich jest
niedźwiedź.
Zabawcie się w „Stary niedźwiedź” – oczywiście zamieniajcie się rolami. 

„Duże – małe” – zabawa dydaktyczna. 
Posegregujcie w domu wybrane przedmioty na te duże i małe. Do zabawy wykorzystać można:
łyżki  i  łyżeczki,  plastikowe  pojemniczki  (oczywiście  kilka  dużych  i  kilka  małych),  skarpety
(dziecka i rodzica – więc duże i małe), kredki, klocki, wszelkie inne zabawki z wyraźną różnicą
w wielkości. 

Zabawa 3.
„Tyle samo” – zabawa dydaktyczna.  
Przygotujcie dwie maskotki.  Rodzic układa przed jedną z nich na przykład 1 klocek (kredkę,
ciasteczko,  autko  itd.  -  zdecydujcie  wspólnie,  co  to  będzie).  Prosi  dziecko,  aby  drugiemu
pluszakowi dało tyle samo.Następnie rodzic układa przed zabawką dwa elementy i tak dalej. Za
każdym razem policzcie ile jest rzeczy (oczywiście dla starszego dziecko ilość elementów można
zwiększyć). 

Ćwiczyć można także podczas czynności dnia codziennego. Np. czy macie tyle samo kanapek na
talerzu? Daj mamie i tacie tyle samo ciasteczek. Nalejcie dla siebie i dla dziecka tyle samo soku
do szklanek. Ciekawe, czy macie tyle samo paluszków u ręki? 

Tydzień 3. (15-19 czerwca)
Temat tygodnia: Kim będę, gdy dorosnę 

Zabawa 1.
„Nożyczkami rachu – ciachu” – ćwiczenie posługiwania się nożyczkami.
Odcinajcie  dowolne  kawałki  papieru  czy  gazety.  Powstałymi  wycinkami  wyklejcie  dowolny
obrazek. 
Rodzicu, jeśli dziecko nie radzi sobie jeszcze zbyt dobrze z nożyczkami spróbuj przytrzymywać
i prowadzić jego rączki. 
Uwaga!  Jeśli  obawiacie  się  tego zadania  lub  dziecko nie  opanowało  jeszcze  tej  umiejętności
– wydzierajcie palcami kawałki papieru i również wyklejcie z nich obrazek. 



Zabawa 2.
„Pali się” – zabawa ruchowa.
Rodzicu daj  dziecku dowolny podłużny przedmiot,  który będzie wężem strażackim. Na hasło
pożar – dziecko udaje gaszenie pożaru i naśladuje dźwięk syreny. Na hasło  pożar ugaszony –
wraca do wcześniej ustalonego miejsca.  

„Pożar” – zabawa paluszkowa („Pożar” - Władysław Broniewski) 

Gwałtu, rety! Dom się pali! - rytmiczne klaskanie w otwarte dłonie
Już strażacy przyjechali - szybkie przesunięcie prawą dłonią od ramienia po dłoń lewej ręki
Prędko weszli po drabinie - naprzemienne układanie dłoni na dłoni w górę
i stanęli przy kominie - wyciągnięcie obydwu rąk wysoko nad głowę

Zabawa 3.
Rodzicu  zaangażuj  dziecko  do  wypakowywania  zakupów  –  w  trakcie  możecie  wykonywać
następujące zadania: rozdzielcie owoce i warzywa / jedzenie – picie / do kuchni – do łazienki / do
jedzenia – nie do jedzenia itd. (dowolnie, w zależności od zakupionych produktów). 
Porozmawiajcie o zawodzie ekspedienta. 

Możecie także powycinać z gazetek reklamowych różne produkty – spożywcze, kosmetyczne,
odzieżowe itp., wymieszać i segregować - podobne jak wyżej – na poszczególne grupy (lub np.
jedzenie, zabawki, ubrania itp.). 

Tydzień 4. (22-26 czerwca)
Temat tygodnia: Kolory lata 

Zabawa 1.
Poszukajcie w domu żółtych przedmiotów. 

„Taniec słoneczka” – zabawa ruchowa. 
Przygotujcie sobie paski żółtej bibuły/papieru lub żółte koszulki czy słonko wycięte z papieru. 
Tańczcie wspólnie do dowolnej muzyki. 

Zabawa 2.
Poszukajcie w domu zielonych przedmiotów. 

Narysujcie kontur zwierzątka (dinozaur/krokodyl/żaba) i użyjcie swoich palców jako stempelków
odbijając w środku zielone kropki. 

Przykładowe obrazki do przerysowania



Zabawa 3.
Poszukajcie w domu niebieskich przedmiotów.

Zbudujcie dowolna budowlę używając tylko niebieskich klocków. 

Tydzień 5. (29-30 czerwca i 1 lipca)
Temat tygodnia: Czekamy na wakacje 

Zabawa 1.
Narysujcie kontur zamku z piasku i dowolnie go ozdóbcie – farbą, kredkami, plasteliną, papierem
itd. 
Na koniec posmarujcie klejem i posypcie drobną kaszką (np. manna, kukurydziana, kuskus) 

Przykładowy obrazek do przerysowania

Zabawa 2.
„W góry lub nad morze” – zabawa ruchowa.
Dziecko swobodnie porusza się po pokoju,  na hasło  w góry – naśladuje wspinaczkę (wysoko
unosi kolana i wyciąga ręce do góry), na hasło nad morze – naśladuje pływanie. 

Obejrzyjcie ilustracje gór w książkach lub w internecie. Jaki kształt przypominają góry? Rysujcie
razem trójkąty. 

Zabawa 3.
Posłuchajcie w internecie odgłosów zwierząt wiejskich (bez spoglądania na obrazki) – spróbujcie
odgadnąć, co to za zwierzę i naśladować go. 
Pooglądajcie zwierzątka wiejskie z książkach – nazywajcie je, omawiajcie jak wyglądają. 


