
 

                        ZABAWY   EDUKACYJNE 

 

 

 

    Zabawy edukacyjne z łyżkami 
 

 
  Do zabawy potrzebne jest kilka plastikowych łyżek białego koloru i kilka przezroczystych. Pisak  
suchościeralny świetnie nadaje się do pisania po łyżkach jak i szybkiego zmazywania. Jeśli chcemy 
przygotować napisy na stałe, wystarczy użyć zwykłego markera. 

 
 

 

Czytanie sylabowe 

Za pomocą dwóch łyżek białej i przezroczystej łączymy spółgłoski z samogłoskami i odczytujemy 
kolejne sylaby. To świetny sposób na naukę czytania  przez zabawę i trening pisania pierwszych 
literek w niebanalny sposób. 



 
 

Nauka liczenia 

 Pasujemy  liczbę kropek do odpowiadających im wyników.  Jest to też świetny pomysł                                       
z dopasowaniem dużych liter alfabetu do małych literek. 



 
 

    Zabawy emocjami 

Rysownie buziek, oczu, zmienianie uczuć, naśladowanie min, nazywanie różnej mimiki 
twarzy. Dziecko rysując i zmazując trenuje małą motorykę. Nieudany rysunek wykonany 
pisakiem suchościeralnym łatwo zmażemy z łyżki nawet palcem. Na białej łyżce rysujemy 
oczy i nos, a na przezroczystej róże buzie. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nauka w oparciu o zmysły 
 



 

 

  Do zabawy potrzebny jest: strunowy woreczek, żel do włosów, różne kulki i koraliki  oraz 
taśma np. izolacyjna. 

Woreczek wypełniony żelem, przyklejamy do okna, dzięki czemu zabawa będzie bardziej 
atrakcyjna, bo przenikające światło doda zabawie pewnej magii.  Figury to cztery zbiory, 
zadaniem dziecka jest umieszczenie w każdym zbiorze 4 takich samych koralików. 
Przesuwanie koralików do kolejnych zbiorów, to doskonały trening małych paluszków                          
i całkiem miłe uczucie dotykowe. Kolejne zadania można formułować następująco: 

-umieścić w każdym zbiorze cztery różne od siebie koraliki. 

-umieść wszystkie koraliki w żółtym kwadracie 

-przenieś 8 koralików do trójkąta i 8 do koła 

-umieść wszystkie srebrne koraliki w żółtym zbiorze 

-umieść różowe koralki w zielonym zbiorze 

 

 

 

Zabawy z klamerkami 
 



 

Doskonała zabawa twórcza pobudzająca wyobraźnię, a jednocześnie rozwijająca sprawność 
dłoni.  

Do zabawy potrzebujemy: makaron (duże muszle), farby, pędzle oraz klamerki. Pierwsza 
część zabawy ma charakter artystyczny i bardzo angażuje dzieci. Malowanie barwnych rybek 
niezwykle pobudza dziecięcą wyobraźnię. 

 



Do kuwety wlewamy  wodę i wrzucamy np. kamyki  oraz niepomalowane makaronowe 
muszle.  Dziecko za pomocą klamerek wyławia  kolejne muszle starając się wydobyć ich jak 
najwięcej. Można również spróbować trudniejszą wersję zabawy z zawiązanymi oczami. 
Jedną ręką wyszukujemy w wodzie muszli, a drugą wyławiamy skarby łapiąc je klamerką. 

Wszelkie zabawy klamerkami doskonale usprawniają chwyt, wzmacniają uścisk dłoni i 
trenują małą motorykę czyli manualność dziecka, która jest niezbędna w dalszym etapie 
rozwoju i przy nauce pisania w szkole. Do zabawy możecie również wprowadzić elementy 
edukacyjne. Zamiast barwnych rybek dziecko może łapać samogłoski, cyferki, literki lub 
sylaby, a nawet uczyć się kolorów. Wystarczy przykleić do makaronowych muszli 
odpowiednie karteczki. 

 

 

 

Wodny tor przeszkód 
 



 

           Wodny tor przeszkód to świetna propozycje na ruchowe zabawy dla dzieci                                     
w przedszkolu. Podczas takiej aktywności trenujemy koordynację, równowagę i pobudzamy 
zmysły. Ważne aby podczas zabawy dzieci chodziły po butelkowym torze gołymi stopami, 
wtedy lepiej czują powierzchnię. Dla zwiększenia doznań czuciowych w kilku butelkach 
może być umieszczona ciepła woda, a w innych zimna. 

 

Fasola – zagadki i nauka… 
 



 

Aby poćwiczyć rączki i sprawdzić, czy prawidłowo policzyliśmy, dziecko  otwiera strączki 
fasoli i obok cyferek układał ziarenka. 

 

. 

 

Nasze zadanie polega na ułożeniu strączków fasoli według długości od najdłuższego do 
najkrótszego, czyli nauka stopniowania. 

 

 


