
10 Wychowanie  w Przedszkolu

Ka mie nie są wszę dzie – znaj dzie my je
za rów no na pla ży, jak i na osie dlo wym

pla cu za baw. Każ dy z nich uni ka to wy, nie po -
wta rzal ny i … bez cen ny. Bio rąc pod uwa gę
od kryw czą na tu rę dzie ci – ka mie nie to skar -
by, któ re moż na wy ko rzy stać nie mal
do wszyst kie go – tak że do za ba wy!

Ka my ko wa kry jów ka 
Przed roz po czę ciem za ba wy na le ży uło -

żyć z ka mie ni du że ko ło, do któ re go dzie ci
bę dą się cho wać przed strasz li wym po two -
rem. Po przez wy li czan kę „je den, dwa, trzy”
– na uczy ciel dzie li dzie ci na gru py, któ re
w usta lo nej ko lej no ści spa ce ru ją po sa li
(ogro dzie). Na dźwięk wy bra ny wcze śniej
po twór pró bu je zła pać dzie ci. Te, któ re zdą -
żą scho wać się w kry jów ce – są bez piecz ne,
a te, któ rym się nie uda ło, po twór za bie ra
do swo jej gro ty. 

Uwa ga! Dzie ci mu szą uwa żać, aby nie ze -
psuć kon struk cji kry jów ki, bo wiem na wet
naj mniej sze po ru sze nie bu dow li da je po -

Co zro bić, kie dy dzie ci szu ka ją no wych wra żeń, a po go da
spła ta ła nam fi gla? Jak zin te gro wać nie zna ną so bie gru pę
dzie ci pod czas wa ka cyj ne go dy żu ru w przed szko lu? W ja ki
spo sób wpro wa dzić dzie ci w ra do sny na strój, bez
wzglę du na au rę i miej sce po by tu? Spo sób jest je den

– za ba wa! Tyl ko ja ka? Mo że „ka my ko wa …”?

Kamyki
– sposób na udany dzień

n Ka ta rzy na Ja błoń ska
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two ro wi moż li wość wtar gnię cia do środ ka
i po rwa nia ca łej dru ży ny. 

Dru ży na, któ ra zo sta nie naj bar dziej licz -
na – wy gry wa za ba wę z po two rem.

Bia ło -czar ne 
Na uczy ciel roz kła da na zie mi (pod ło dze)

du ży ar kusz pa pie ru, na któ rym na ry so wa ne
są bia łe i czar ne kwa dra ty. Dzie ci po dzie lo -
ne na dwa ze spo ły pró bu ją rzu cić ka mie -
niem na swój ko lor. Je że li uczest ni kom uda
się rzut – zdobywają je den punkt, je że li nie
– zdo by wa ją go prze ciw ni cy. Wy gry wa ten
ze spół, któ ry zdo bę dzie wię cej ka mie ni.

Prze pra wa przez stru mień 
Na pod ło dze (zie mi) wy ty cza my li nię

dwóch brze gów stru mie nia. Po jed nej stro nie
sta je jed na dru ży na, po prze ciw nej – dru ga.
Każ dy z uczest ni ków do sta je tę sa mą ilość ka -
my ków. Rzu ca jąc je lub kła dąc „na ta fli wo dy”
stwa rza miej sce, na któ rym moż na sta nąć i tak
sta ra się przejść ca łą sze ro kość stru mie nia. Im
dal sze rzu ty, a tym sa mym dłuż sze kro ki, tym
szyb sze wy ko na nie za da nia. Pierw szy za wod -
nik, któ re mu uda się do stać na dru gi brzeg,
au to ma tycz nie an ga żu je do za ba wy ko lej ną
oso bę z dru ży ny. Wy gry wa ten ze spół, któ ry
szyb ciej prze do sta nie się na dru gi brzeg. Je że -
li któ ryś z uczest ni ków nie na dep nie na rzu co -
ny przez sie bie ka mień, za czy na od po cząt ku.

Za ła du nek 
Przy go to wu je my pu deł ko z ka my ka mi,

łyż ki, dwa po jem ni ki na ka mie nie.
Dzie ci po dzie lo ne na dwie dru ży ny sta ją

jed no za dru gim przy me cie. Pierw si uczest -
ni cy ma ją łyż ki, któ re po za koń cze niu za da -
nia bę dą prze ka zy wać ko lej nym za wod ni -
kom. Na umó wio ny sy gnał star tu uczest ni cy
obu ze spo łów bie gną do pu deł ka z ka my ka -
mi, na bie ra ją je na łyż kę i wra ca ją jak naj -
szyb ciej do swo jej dru ży ny. Ka my ki, któ re
wy pad ną z łyż ki w trak cie dro gi po wrot nej
uzna je my za stra co ne. Dzie ci wrzu ca ją ka -
my ki do wspól nej skrzy ni i od da jąc pu stą
łyż kę an ga żu ją ko lej ne go uczest ni ka do gry.

Wy gry wa ta dru ży na, któ rej uczest ni cy
prze trans por tu ją wię cej ka mie ni.

Przy ję cie 
Przy go to wu je my mi secz kę z ka mie nia mi,

łyż kę oraz po jem ni czek dla każ de go uczest ni -
ka za ba wy. Dzie ci sie dzą w ko le, a oso ba pro -
wa dzą ca wy mienia na zwę po tra wy wraz z
kon kret ną licz bą, np. Czte ry śliw ko we cia stecz -
ka, po czym mi ska wę dru je z rąk do rąk. Za -
da niem dzie ci jest na bra nie wska za nej licz by
ka mycz ków pod czas jed ne go „za ła dun ku”.

Zwią za ne ka my ki 
Na kart ki na kle ja my ma łe ka mycz ki i roz -

da je my je dzie ciom (do sko na le na da je się
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do te go klej na cie pło lub ulu bio na przez
dzie ci pla ste li na). Oso ba pro wa dzą ca su ge -
ru je dzie ciom ko lej ność po łą cze nia po szcze -
gól nych ka my ków, uży wa jąc zwro tów „li nia
pro sta” lub „li nia fa li sta”. Za ba wa koń czy
się w chwi li, kie dy wszyst kie ka mie nie zo sta -
ną ze so bą „zwią za ne”.

Po za koń cze niu za da nia, dzie ci mo gą po -
ko lo ro wać po wsta łe po la na ulu bio ne ko lo ry.

Ma te ma tyk 
Na uczy ciel mó wi zda nie, w którym

występuje konkretna liczba, np. Zja dłem dziś
pięć pącz ków. Za da niem dzie ci jest szyb kie
przygoto wa nie ty le ka my ków, na ile wska za ła
wy po wiedź na uczy cie la. Młod szym dzie ciom
na uczy ciel w trak cie wy ma wia nia zda nia mo że
po móc, wska zu jąc od po wied nią licz bę pal ców.

Sklep 
Dzie ci wy ce nia ją róż ne przed mio ty (za -

baw ki, opa ko wa nia po pro duk tach) i do ko nu -
jąc za ku pów – pła cą za nie ka my ka mi. Do za -
ba wy mo że my wpro wa dzić róż ne go ro dza ju
za sa dy, np. na le ży wy dać wszyst kie „pie nią -
dze” pod czas jed nych za ku pów, a jed no cze -
śnie za ku pić jak naj wię cej przed mio tów. In ną
za sa dą mo że być wy bie ra nie pro duk tów ze
wzglę du na ich uży tecz ność, np. ar ty ku ły spo -
żyw cze, za baw ki, środ ki czy sto ści.

Wa ga
Po dob ne ka mie nie wy ko rzy stu je my ja ko

od waż ni ki i ba da my cię żar róż nych przed mio -

tów. Dzie ci wzro ko wo oce nia ją, któ ry
z dwóch przed mio tów mo że być cięż szy. Na -
stęp nie wa żą je den z nich, póź niej dru gi, uży -
wa jąc tych sa mych ka mie ni. Sa me oce nia ją
cię żar przed mio tów, w za leż no ści od te go, czy
na le ży do dać kil ka ka my ków, czy też odło żyć
zbęd ne. Podczas tej za ba wy dzie ci uczą się, że
ma ły przed miot nie mu si być lżej szy od du że -
go (po rów nu ją np. wa gę pu deł ka po her ba cie
i ma łej, me ta lo wej kul ki).

Na pra wo, na le wo
Dzie ci do sta ją kart ki po dzie lo ne na dwie

czę ści – stro nę pra wą i le wą. Na uczy ciel
okre śla miej sce po ło że nia oraz licz bę za mó -
wio nych ka mie ni. Mó wi np. Pro szę po ło żyć
z pra wej stro ny kart ki trzy ka my ki. Po kil ku
„do kład kach” dzie ci prze li cza ją ka mie nie
z obu stron kart ki, po rów nu jąc ich licz bę,
a tak że spraw dza ją, czy uda ło im się bez -
błęd nie wy ko nać ca łe za da nie.

Ka my ko we przed mio ty
Za pra sza my dzie ci na wir tu al ną „ka my -

ko wą” wy ciecz kę, pod czas któ rej bę dą znaj -
do wać (wy my ślać) róż ne ska mie nia łe przed -
mio ty lub po sta cie. Mo że my zna leźć się
w ap te ce, gdzie dzie ci uj rzą: ka mien ne ta -
blet ki, ka my ko we sy ro py itp., a pod czas wi -
zy ty na po czcie: ka my ko we znacz ki, ka mie -
ni ste ko per ty, ska mie nia łe go li sto no sza. 

W te go ty pu za ba wę słow ną mo że my ba -
wić się wszę dzie: za rów no pod czas po dró ży,
jak i pod czas ocze ki wa nia na obiad.

De tek tyw
Na uczy ciel opo wia da dzie ciom hi sto rię,

zręcz nie wpla ta jąc fał szy we zda nia, np. Na -
gle ko tek na swych pię ciu no gach… lub Po -
sło dzi łam her ba tę dwo ma ły żecz ka mi so li.
Dziec ko, któ re ja ko pierw sze wy chwy ci
fałsz, zdo by wa punkt – ka mień. Su per de tek -
ty wem zo sta je ten, któ re mu uda się zdo być
jak naj wię cej ka mie ni.

Co to mo że być? 
Na uczy ciel roz kła da kart ki, na któ rych

na kle jo nych jest kil ka bądź kil ka na ście ka -
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my ków. Za da niem dzie ci jest uzupełnienie
wzo rów w ta ki spo sób, aby miały określoną
formę. War to póź niej zro bić wysta wę prac
dzie ci, któ ra po ka że, jak bar dzo ka my ki są
w sta nie po bu dzić wy obraź nię dzie ci. 

Skarb pi ra tów 
Ka mie nie pa ku je my do pu deł ka, któ re

dzie ci mo gą wcze śniej po ma lo wać w pi rac -
kie wzo ry. Wy bie ra my ka pi ta na Ha ka, któ ry
ukry wa skarb, a pi ra tom po da je wska zów ki,
okre śla jąc te ren po szu ki wań: bli sko huś taw -
ki, da le ko od gór ki, bar dzo bli sko drze wa.
Dla star szych dzie ci mo że my na ry so wać ma -
pę ogro du, za zna cza jąc cha rak te ry stycz ne
miej sca, np. ka ru ze lę, ra ba tę kwia to wą czy
pia skow ni cę.

Ko lo ro we ka mie nie 
Każ de dziec ko do sta je kom plet kwa dra -

tów w róż nych ko lo rach i dwa ka my ki. Na -
stęp nie wy bie ramy smo ka, któ ry wy mie nia
dwa ulu bio ne ko lo ry. Za da niem dzie ci jest
szyb kie po ło że nie ka my ków na kwa dra tach,
któ rych nie wy mie nił smok. Dzie ci, któ re się
po my lą, od da ją ka my ki uło żo ne na błęd -
nych po lach.

Ka my ko wa gra 
Gra, któ rej za sa dy wszy scy do brze 

zna ją, jed nak tu występuje w no wej 
for mie: bez kart czy ob raz ków, a z uży ciem
ka mie ni. 

Ma łe pu de łecz ka lub opa ko wa nia po jo -
gur tach po słu żą dzie ciom do ukry wa nia róż -
no licz nych zbio rów ma łych ka mycz ków.
Uczest ni cy od kry wa ją ko lej no 2 pu de łecz ka
i spraw dza ją ich za war tość. Je że li od kry ją
rów no licz ne zbio ry, wy gry wa ją wszyst kie ka -
my ki, je że li nie – za kry wa ją je z po wro tem
i sta ra ją się za pa mię tać ich po ło że nie. Wy -
gry wa dziec ko, któ re uzbie ra naj wię cej ka -
my ków.

Du że ka mie nie moż na wy ko rzy stać
do gry w „me mo”. Na ich po wierzch ni 
mo że my na pi sać li te ry, na ry so wać fi gu ry
geo me trycz ne lub ozna czyć róż ny mi ko lo -
ra mi.

Za pa mię taj 
Dzie ci do sta ją kart kę, na któ rej na ry so -

wa ne są róż ne sym bo le oraz kil ka ka my ków.
Na uczy ciel wy mie nia na zwy kil ku ele men -
tów, a za da niem dzie ci jest ich za pa mię ta nie
i po ło że nie na każ dym z nich ka my ka. Kar ty
do za ba wy mo gą być róż ne: utrwa la ją ce na -
zwy fi gur geo me trycz nych, na zwy ko lo rów,
liczb, li ter.

Ukła dan ka
Dzie ci do sta ją ta ce i garst kę drob nych ka -

mie ni, z któ rych bę dą two rzyć ob ra zek o do -
wol nej te ma ty ce. Z mo ich do świad czeń wy -
ni ka, że dzie ci po krót kiej ka my ko wej
aran ża cji, ma ją pew ne go ro dza ju nie do syt
i się ga ją po do stęp ne da ry przy ro dy, tj.
źdźbła tra wy, kwiat ki, ka wał ki ko ry, pa tycz -
ki itp. Jest to istot nym do wo dem na to, że
cie ka wość i po my sło wość na szych dzie ci jest
ogrom na – a czy nie o to nam cho dzi?

*  *  *
Ka mie nie są ide al nym ma te ria łem do za -

baw ru cho wych, in te gra cyj nych, za jęć pla -
stycz nych, a tak że za baw za da nio wych. Dzię -
ki ich róż no rod no ści, mo że my je wy ko rzy stać
do wie lu form po bu dza nia ak tyw no ści dziec -
ka. Na da ją się one za rów no do wy ko ny wa nia
in stru men tów mu zycz nych, gier plan szo wych,
ukła da nia różnych wzo rów – cyfr, li ter, fi gur
geo me trycz nych, jak i gry w do mi no. Za chę -
cam go rą co do let nich, „od kryw czych” spa ce -
rów, aby póź niej, „ści ska jąc w rę ku ka myk zie -
lo ny, pa trzeć jak wszyst ko zo sta je w ty le”.

KA TA RZY NA JA BŁOŃ SKA
Przed szko le nr 51 Mi sia Cza ro dzie ja 
w War sza wie

1 2 3 4 5 6

a b c d e f


