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Pro po zy cje za baw sta ram się czę sto
wzbo ga cić wier szem lub pio sen ką

zwią za ną te ma tycz nie z tre ścią za ba wy. Cza -
sem tak że po sze rzam je o po my sły pra cy
twór czej – takie za ba wy mo gą sta no wić pod -
sta wę do przy go to wa nia za jęć dla ca łej gru py. 

Wła sno ręcz nie wy ko nu ję bar dzo wie le
po mo cy dy dak tycz nych wy ko rzy sty wa nych
w za ba wach, cza sem w przy go to wa niach po -
ma ga ją rów nież dzie ci. Zwięk sza to jesz cze
atrak cyj ność tej for my pra cy i sys te ma tycz -
nie mo bi li zu je do dal szych wy sił ków. 

My ślę, że sto so wa nie róż nych roz ry wek
umy sło wych, ta kich jak: za ba wy dy dak tycz -
ne, re bu sy, krzy żów ki, za gad ki wpły wa zna -
czą co na roz wój in te lek tu al ny dzie ci. Sprzy -
ja tak że lep sze mu przy go to wa niu
przy szłych uczniów do pod ję cia na uki
w szko le, bo wiem na uka przez za ba wę mo -
że oka zać się przy jem na, cie ka wa, po bu dza -
ją ca wy obraź nię dzie ci i za chę ca ją ca je
do sa mo dziel ne go two rze nia. Po nad to da je
szan sę kształ ce nia i wy cho wa nia lu dzi in te -
li gent nych, otwar tych i kre atyw nych.

Pro po nu ję kil ka za baw dy dak tycz nych
o te ma ty ce wiel ka noc nej. 

Pi san ki i lu ster ka
Ce le: ćwi cze nie spo strze gaw czo ści wzro -

ko wej – wy szu ki wa nie tych sa mych wzo rów,
za po zna nie z wier szem Do ro ty Gel l ner Wy -
dmusz ki, do sko na le nie spraw no ści ma nu al -
nej-wy ko ny wa nie ćwi czeń li te ro po dob nych.

Po mo ce: syl we ty ja jek ozdo bio nych wzo -
ra mi li te ro po dob ny mi i li te ra mi oraz syl we -
ty lu ste rek z od bi ciem tych wzo rów, wy -
dmusz ki, fla ma stry. 

Przebieg zajęć
l Na wią za nie do te ma ty ki świą tecz nej

– tra dy cji zwią za nej z wy ko ny wa niem
ozdob nych pi sa nek; wy po wie dzi dzieci
na te mat zna nych im spo so bów ozda bia -
nia ja jek (ma lo wa nie, na kle ja nie, wy dra -
py wa nie wzo rów itp.). 

l Słu cha nie wier sza Do ro ty Gel l ner 
Wy dmusz ki

Przed owal nym lu strem 
tło czą się wy dmusz ki 
przy mie rza ją przed nim 
pi san ko we ciusz ki. 
(...)

ZABAWY l ZAJĘCIA l SCENARIUSZE

To lubię
- zabawy dydaktyczne
Za in te re so wa nie, z ja kim przed szko la ki ba wią się 
(nie zda jąc so bie spra wy, że jed no cze śnie się uczą),
za chę ca mnie do poszukiwania no wych po my słów 
za baw. Ich te ma ty ka do ty czy wszyst kie go, 
co in te re su je dzie ci.

Jadwiga Raszka
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Gdy ty le ko lo rów 
w lu strze się od bi ło, 
to w koń cu się lu stro 
w pi san kę zmie ni ło. 

l Przy pię cie na ta bli cy syl wet ko lo ro wych
pi sa nek, ozdo bio nych ry sun ka mi li te ro -
po dob ny mi i li te ra mi. Roz po zna wa nie
zna nych dzie ciom li ter. 

l Kom ple to wa nie pi sa nek i lu ste rek od bi -
ja ją cych ten sam wzór – prze li cza nie ilo -
ści pra wi dło wo do bra nych par. 

l Pra ca przy sto li kach – ry so wa nie fla ma -
stra mi ozdób na wy dmusz kach. Za sto so -
wa nie ele men tów ćwi czeń gra ficz nych i li -
te ro po dob nych. Zwró ce nie uwa gi na
ostroż ne ob cho dze nie się z wy dmusz ka -
mi. De ko ro wa nie świą tecz ne go ką ci ka
wy ko na ny mi pra ca mi. 

Świą tecz ne pra ce
Ce le: utrwa le nie umie jęt no ści czy ta nia

pro stych zdań, kształ ce nie lo gicz ne go my -
śle nia – pra wi dło we uzu peł nia nie wy ra zów
w zda niach. 

Po mo ce: 4 zda nia – każ de na pi sa ne w in -
nym ko lo rze – do każ de go ze staw 3 wy ra zów
do uzu peł nie nia zdań. 

Przebieg zajęć
l Wy po wie dzi dzie ci na te mat świą tecz -

nych przy go to wań, prac do mo wych, ich
udzia łu w świą tecz nej „krzą ta ni nie”. 

l Od sło nię cie na ta bli cy i od czy ta nie zda -
nia na pi sa ne go nie bie skim ko lo rem
– Ma ma upie kła... – uzu peł nie nie zda nia
wła ści wym wy ra zem, zwią za nym te ma -
tycz nie z przy go to wa nia mi do świąt. 

Ma ma upie kła............ 
buł ki 
tort 
ba ran ka 

To mek ma lu je............
do mek 
pi san ki 
psa 

Do ro ta ukła da w wa zo nie...........
ba zie 
ko lo ro we list ki 
pa ty ki 

Do oko ła za pach nia ła..............
zi ma 
wio sna 
la to 

Pi san ki-ska kan ki
Ce le: ćwi cze nie spo strze gaw czo ści wzro -

ko wej – wła ści we do pa so wy wa nie po łó wek
jaj ka, pra wi dło we roz po zna wa nie cyfr,
spraw ne prze li cza nie licz by li ter w wy ra zach
– od czy ta nie na pi sów. Słu cha nie wier sza
Sta ni sła wa Alek san drza ka Pi san ki – utrwa -
la nie li czeb ni ków po rząd ko wych (1-10). 

Po mo ce: syl wety ja jek roz cię tych na dwie
czę ści – na jed nej na pi sa na cy fra, na dru giej
wy raz. Kart ki, kred ki ołów ko we lub fla ma -
stry, ze staw cyfr, klej. 

Przebieg zajęć
l Słu cha nie wier sza Sta ni sła wa Alek san -

drza ka Pi san ki. 

Pierw sza ma kre ski, 
dru ga – kół ka zło te, 
trze cia – drob ne kwia ty, 
czwar ta – du żo kro pek, 
pią ta – srebr ne gwiazd ki, 
szó sta – znów zyg za ki, 
siód ma – barw ne kwia ty jak astry lub ma ki, 
ósma – wą skie kwia ty z zie lo niut kich list ków, 
dzie wią ta – naj więk sza – ma już pra wie

wszyst ko: 
i krop ki, i zyg za ki, i pa secz ków wie le, 
i czer wień, i zło to, i błę kit, i zie leń, 
i pięk ne gwiaz dy na jaj ku ktoś po siał, 
dum ne by ły z nie go Ha nia i Mał go sia…

l Wy po wie dzi dzie ci na te mat wy glą du pi -
sa nek. Pra wi dło we po słu gi wa nie się li -
czeb ni ka mi po rząd ko wy mi.

l Oglą da nie po łó wek ja jek przy pię tych
na ta bli cy – roz po zna wa nie i na zy wa nie
zna nych cyfr, od czy ty wa nie wy ra zów. 
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l Łą cze nie po łó wek w ca łość – cy fra mu si
od po wia dać ilo ści li ter w wy ra zie. 

l Wy szu ki wa nie ja jek zwią za nych te ma -
tycz nie ze świę ta mi, np. „pal ma”, „ba ra -
nek”. 

l Pra ca przy sto li kach – ry so wa nie pi sa nek
ilu stru ją cych treść wier sza, np. pi san ka
z zyg za ka mi – na kle je nie cy fry „6” lub pi -
san ka ozdo bio na krop ka mi – na kle je nie
cy fry „4” itp. 

Li te ro we pi san ki
Ce le: utrwa le nie po zna nych li ter – roz -

po zna wa nie i na zy wa nie, wy szu ki wa nie
na pi san ce ta kich sa mych li ter.

Po mo ce: kart ki z na ry so wa ny mi kon tu ra -
mi ja jek – na każ dym na pi sa ne róż ne li te ry,
w tym dwie jed na ko we, al fa bet ma gne tycz ny.

Przebieg zajęć
l Roz mo wa na wią zu ją ca do te ma ty ki zbli -

ża ją cych się świąt – od wo ła nie się do wie -
dzy i do świad czeń dzie ci. 

l Oglą da nie przy go to wa nych przez na uczy -
ciel kę kar tek z ry sun ka mi ja jek ozdo bio -
nych li te ra mi. Wy szu ki wa nie na po szcze -
gól nych pi san kach dwóch jed na ko wych
li ter, a na stęp nie ta kiej sa mej li te ry z al fa -
be tu ma gne tycz ne go – utwo rze nie i od -
czy ta nie na pi su: BRA WO (dla dzie ci
umie ją cych do brze czy tać mo że to być
wy raz trud niej szy, np. DO SKO NA LE lub
WSPA NIA LE.

Pi san ko we na pi sy
Ce le: spraw ne czy ta nie sy la ba mi, wy szu -

ki wa nie wy ra zów roz po czy na ją cych się ta ką
sa ma sy la bą, np. pa -ra -sol, pa -ra -pet, pa -ra -
-wan lub ko -ra -le, ko -kar -da, ko -mi -nek itp. 

Po mo ce: du że syl we ty ja jek (każ da w in -
nym ko lo rze) roz cię tych na trzy czę ści
– na każ dej za pi sa na sy la ba. Kart ki, kred ki,
fla ma stry. 

Przebieg zajęć
l Wpro wa dze nie do te ma tu za ba wy – śpie -

wa nie pio sen ki Pi san ki, pi san ki, jaj ka ma -
lo wa ne.

l Od sło nię cie ta bli cy z przy pię ty mi w roz syp -
ce „frag men ta mi” pi sa nek, łą cze nie ich ze
so bą (we dług te go sa me go ko lo ru) – od czy -
ty wa nie sy lab i ca łych wy ra zów. Je śli gru pa
do brze ra dzi so bie z czy ta niem, moż -
na wpro wa dzić utrud nie nie i przy go to wać
po kil ka pi sa nek w tym sa mym ko lo rze. 

Pi san ko wa gra
Ce le: spraw ne prze li cza nie oczek na ko -

st ce, utrwa le nie cyfr (1-6), ro zu mie nie za sad
ry wa li za cji w grze (wy gry wa nie, prze gry wa -
nie), do star cza nie dzie ciom ra do ści ze
wspól nej za ba wy.

Po mo ce: 4 ze sta wy po 6 pi sa nek
– na każ dej na pi sa na cy fra (od 1 do 6)
– na dwóch pi san kach w każ dym ze sta wie
na ry so wa ne ser dusz ko (pi san ki o więk szej
war to ści punk to wej), du ża kost ka.
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Przebieg zajęć
l Od sło nię cie ta bli cy z przy pię ty mi pi san -

ka mi – 4 sze re gi – jaj ka uło żo ne we dług
ko lej nych cyfr. 

l Za po zna nie z za sa da mi gry – omó wie nie
ich przez na uczy ciel kę: 

– każ da pi san ka z za pi sa ną na niej cy frą ma
war tość 1 pkt., 

– pi san ka ozdo bio na do dat ko wo ser dusz -
kiem pod no si swo ją war tość do 2 punk tów. 
Zwy cię ży ze spół (dru ży na), któ ra zdo bę -

dzie wię cej punk tów. W grze mo że uczest ni -
czyć od 2 do 4 ze spo łów. 

l Do bie ra nie się w ze spo ły – we dług wy bo -
ru dzie ci, ale z za cho wa niem po dob nej
liczby osób w po szcze gól nych gru pach
(w grze bie rze udział każ de dziec ko). 

l Grę roz po czy na do wol ne dziec ko z
pierw sze go ze spo łu – rzu ca kost ką, prze -
li cza ilość wy rzu co nych oczek, np. „4”
i zdej mu je pi san kę z ta ką cy frą z pierw -
sze go sze re gu (zdo by ło 1 pkt.), na stęp nie
rzu ca ko le ga z dru gie go ze spo łu – je śli
wy rzu ci np. 2 oczka, za bie ra pi san kę
z pierw sze go sze re gu (1 pkt.), ale je śli
rów nież wy rzu ci ło 4 oczka, a pi san ki z cy -
frą „4” nie ma już w pierw szym sze re gu,
wów czas bie rze ją z na stęp ne go – w dru -
gim sze re gu jaj ko z cy frą „4” ozdo bio ne
jest ser dusz kiem, więc je go war tość wzra -
sta do 2. punk tów. 
Da lej rzu ca ko lej ny za wod nik z ze spo łu

pierw sze go i na stęp ny z dru gie go (je śli gra ją
tyl ko 2 ze spo ły). Gra koń czy się po ze bra niu
wszyst kich pi sa nek. Na uczy ciel ka po ma ga
po szcze gól nym ze spo łom prze li czyć punk ty.
Dru ży nę, któ ra zdo by ła naj wię cej punk tów,
moż na na gro dzić grom ki mi bra wa mi lub
sło dy cza mi itp. 

Je śli gra prze bie ga spraw nie, war to ją po -
wtó rzyć, da jąc szan sę na wy gra nie in nym ze -
spo łom. q
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