
Witam serdecznie w kolejnym tygodniu wirtualnych zajęć!

Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi i chętni do dalszej zabawy! Że entuzjazm nie 
opada � � Pamiętajmy, że czas spędzony z Rodzicami sprawia, że dziecko się 
lepiej rozwija, a Rodzice mają satysfakcję z umacniania najważniejszej więzi w 
życiu ich dziecka – więzi z rodzicami.

Pragnę przypomnieć, iż zabawa to przede wszystkim źródło przyjemności, ale 
posiada również funkcje edukacyjnorozwojowe! 

Zabawy dla dzieci są proste, tanie i łatwo można je zorganizować w domu. 

W tym tygodniu kolejna wspaniała i rozwijająca jednocześnie zabawa – zabawa 
z piaskiem. Będzie do niej potrzebny oczywiście 

 czysty piasek – do kupienia w sklepach z zabawkami, centrach 
ogrodniczych lub marketach budowlanych oraz 

 pojemnik: duża miednica, wanienka dla niemowląt, plastikowy kubełek 
po lodach lub forma do ciasta – do samodzielnej zabawy. Do zabaw na 
dworze przyda się drewniana lub plastikowa piaskownica. Jeśli 
piaskownica stoi na zewnątrz, musi mieć pokrywę lub siatkową osłonę dla 
ochrony przed zwierzętami. 

 Przedmioty do zabawy w suchym piasku: mały durszlak, doniczka, 
kieliszki do jajek, lejek, imbryk do herbaty, sitko, miarka. Przedmioty do 
zabawy w mokrym piasku: łyżki, miareczki, grabki, grzebienie, doniczki 
oraz kubełki do lepienia babek i zamków. 

Zadanie dla Rodzica - przygotowanie miejsca do zabawy- podłogę można 
przykryć starym kocem lub wyłożyć folią lub kartonem. Można oczywiście 
piaskownicę ustawić na dworze! W ten sposób zmniejszymy sobie konieczność 
sprzątania � �, ale wtedy trzeba pamiętać o tym, aby dba

 o czystość piaskownicy. Przesiewa

 piasek, by usunąć zanieczyszczenia i od czasu do czasu  wymieniać go. 

Zachęcam, aby włączyć się do zabawy – zadawa

 pytania, udziela

 odpowiedzi, proponować kwestie do rozstrzygnięcia i prosić dziecko, by je 
rozwiązało. Jak zawsze zachęcam, aby mówić o wykonywanych czynnościach, 
nazywać rzeczy, przedmioty, budowle, kolory. Pokazać dziecku w jaki sposób 



ulepić kulkę, jak zapełnić pojemnik piaskiem, czym można piasek nakładać, 
przekładać, przesypywać gdy jest suchy. Jak zmienić jego konsystencję 
dolewając wodę. Zabawa w błocie od dawien dawna należy do ulubionych 
aktywności dzieci. Można obok pojemnika z piaskiem postawić miskę z wodą – 
pozwólmy dziecku, aby samodzielnie tworzyło swoje błotko. Gdy pogoda 
sprzyja – proponuję ponadto zdjąć dziecku buty – kontakt z piaskiem (zarówno 
suchym jak i mokrym) jest dla dzieci ciekawym i zupełnie bezpiecznym 
doświadczeniem sensorycznym.

Czysty piasek można barwić na różne kolory. Wystarczy w odrobinie wody 
rozpuścić kilka kropel barwnika spożywczego.

Piasek znakomicie nadaje się do tworzenia „miniaturowych światów” – 
wystarczy dodać samochodziki, figurki ludzi, zwierząt, itp. Do dekoracji 
piaskowych konstrukcji można wykorzystać muszelki, kamyki i piórka.

ZALETY ZABAWY Z PIASKIEM 

Piasek łączy w sobie funkcjonalność wielu różnych zabawek. Gdy jest suchy, 
można go wsypywać do pojemników, wstrząsać i przesypywać przez sito. Po 
dodaniu wody daje się formować, uklepywać, ugniatać, grabić i lepić. 

Ułatwia zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka; ma działanie kojące. 
Ułatwia dziecku przyswojenie podstawowych pojęć naukowych, takich jak 
ciężar, objętość, przyczyna, skutek. Można również doskonalić umiejętność 
przeliczania, rozbudowywać słownik dziecka, dostarczać bodźców dotykowych, 
wzrokowych, sensorycznych, doskonalić motorykę małą i koordynację 
wzrokowo – ruchową. Jednym słowem – doskonały sposób na naukę poprzez 
zabawę � �

Życzę wspaniałego tygodnia i …dobrej zabawy!!!

Marta Mydlak


