
Witam serdecznie, kochane Dzieci i Was, wspaniali Rodzice!
Ponieważ w bieżącym tygodniu żadne z dzieci nie będzie 
uczestniczyło w zajęciach rewalidacyjnych ze mną – przesyłam 
propozycje zabaw do wykorzystania w domku. Są to bardzo proste 
a zarazem ciekawe dla dzieci aktywności, które dostarczają 
bodźców wzrokowych oraz dotykowych i ruchowych. Przypominam 
o piosence „Wszyscy są…” na powitanie oraz „Rączki robią klap, 
klap, klap…”. Następnie przechodzimy do zabaw:

1. Siadamy naprzeciwko dziecka, trzymając w ręce woreczek 
wypełniony grochem, piaskiem lub ryżem (mogą to być również 
baloniki wypełnione wspomnianymi przeze mnie artykułami sypkimi 
lub innymi według upodobań). Najpierw pokazujemy dziecku 
przedmiot, pozwalamy się z nim oswoić, mówimy jakiego jest 
koloru, czy jest miękki, czy twardy, czy ciężki. Gdy już dziecko się z 
nim zapozna – prosimy, aby dziecko oddało woreczek i kładziemy 
mu ten woreczek na głowie. Pokazujemy, że nasze dłonie są puste. 
Pytamy dziecko: „Gdzie jest woreczek?” – „Nie ma!”. I wtedy 
zachęcamy dziecko, aby pochyliło delikatnie głowę do przodu (tak 
jakby kłaniało się). Woreczek spada mu na kolana, a my mówimy 
„Baaaam!” Powtarzamy kilkakrotnie.

2. Ukryte skarby – odmalowujemy na dużym arkuszu papieru kilka 
przedmiotów codziennego użytku znalezione w domu – łyżeczka, 
grzebień, rolka z taśmą klejącą, monetę, ołówek, itp. I chowamy te 
przedmioty w dużym pojemniku wypełnionym piaskiem lub ryżem.
Zadanie dziecka polega na odnalezieniu skarbów i dopasowaniu ich
do szablonu.

3. Zabawa w piance do golenia – wyciskamy kilka kleksów z pianki 
do golenia i pozwalamy dzieciom na swobodną zabawę. Można 
„napsikać” na stół (powierzchnia płaska pozioma) lub na lustro 
(powierzchnia płaska pionowa). Możemy prosić dziecko, aby 
namalowało coś, co potrafi lub napisało literkę, cyferkę, jakieś 
zaszyfrowane hasło…..
Piankę można zastąpić budyniem lub kisielem.



Mam nadzieję, że moje propozycje spotkają się z zainteresowaniem
dzieci i że chętnie będą w nich uczestniczyć � �
Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!!!!!!!
Marta Mydlak
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