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1.„Dobieramy rymy” – zabawa słuchowa. Mówimy słowa, np.: kura, wóz, noga, rower, koc, 

klasa, dzieci muszą dobrać rym do każdego wyrazu.  

2. „Ptasie gniazda” –zabawa ruchowa. Rozkładamy na podłodze koła zrobione z 

szalików/skakanek/sznurków. Uczestnicy zabawy biegają po sali, ćwierkając i machając 

rękoma – udają latające ptaszki. Na hasło.: Leci jastrząb! każde dziecko szybko staje w kole i 

przyjmuje pozycję przysiadu podpartego ze skuloną głową. Gdy niebezpieczeństwo minie, 

dzieci znów udają latające ptaki.  

3.  „Do czego to służy?” – rozmowa z dziećmi. Gromadzimy różne przybory do prac 

porządkowych w domu. Prezentujemy każdy przedmiot i zadajemy pytanie: Jak to się nazywa 

i do czego to służy?. Dzieci odpowiadają na pytania. 

 

 



 

 

 



 

 

4. „Odczytywanie szeregów” – zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć wzrokową. 

Ustawiamy w szeregu przybory służące do prac porządkowych w domu – najlepiej, aby były 

to szeregi najpierw cztero-, później pięcio-, a na końcu sześcioelementowe, np.: wiadro, 

gąbka, szufelka, szczotka; wiadro, gąbka, szufelka, szczotka, płyn do mycia okien; wiadro, 

gąbka, szufelka, szczotka, płyn do mycia okien, ściereczka do kurzu. Na początku dzieci 

podają nazwy kolejnych przedmiotów i starają się zapamiętać ich ustawienie. Następnie 

zmieniamy kolejność przedmiotów. Zadaniem dzieci jest wychwycić różnice i ustawić 

przedmioty w pierwotnym położeniu.  

5. „Rób to co ja!” – zabawa naśladowcza. Wykonujemy ruchy naśladujące: zamiatanie 

podłogi, wycieranie kurzu, mycie okien, pranie ręczne, trzepanie dywanów itd. Zadaniem 

dzieci jest odgadnąć pokazaną czynność i naśladować ją.  

6. „Jak czystość naszego otoczenia wpływa na nasze zdrowie?” – pogadanka. Zadajemy 

dodatkowe pytania w celu usystematyzowania wiedzy dzieci: Dlaczego należy dbać o higienę 

otoczenia?; Co się kryje w brudzie?; Komu przyjemniej jest mieszkać w uporządkowanym, 

czystym mieszkaniu?;  

7.  „Robimy porządki” – zabawa poprzez działanie. Wyznaczamy dzieciom zadania: wytarcie 

kurzu w różnych miejscach, wyczyszczenie zabawek lub umycie ich i inne, według 

możliwości.  

8. Zadanie z wykorzystaniem karty 20 – segregowanie przedmiotów; odczytywanie i 

porównywanie szeregów figur; łączenie pokrywki z właściwym pudełkiem. Zadanie 20 A – 



otaczanie czerwoną pętlą tego, co lata, oraz zieloną – ptaka (pingwina) oraz zadanie 10- 

logiczne myślenie, odwzorowywanie, grafomotoryka. 

 

9. „Prawda czy fałsz” – zabawa dydaktyczna. Mówimy zdanie, jeżeli jest prawdziwe – dzieci 

klaszczą w ręce, jeżeli jest fałszywe – wstają i tupią. 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.  

10.  Dla chętnych dzieci- dokończ rysować szlaczki – ćwiczenia usprawniające koordynację 

wzrokowo-ruchową- karta pracy 11 i 11A 

 



 



 



 



 



 


