
PATRZYMY, OBSERWUJEMY, WIDZIMY 

- CZYLI ZABAWY ROZWIJAJĄCE ZMYSŁ WZROKU 

 

 ŚMIESZNE MINY- ( Materiał potrzebny do zabawy; lustro, papier do wyboru: ołówek, kredka, farba ) 

 Spontaniczne zabawy przy lustrze typu „Robienie śmiesznych min”. Spontanicznie wykorzystujemy w 

zabawie upodobania dzieci w strojeniu grymasów. Odkrywamy, że przy pomocy mimiki można 

doskonale wyrazić uczucia ( jestem smutny, wesoły, zły, poważny, komiczny ).                      

Odgadujemy i próbujemy naśladować różne miny. Na koniec rysujemy je na papierze kredką, 

ołówkiem lub farbami.  

 

NASZE OCZY- (Materiał potrzebny do zabawy; lupy lub powiększające lusterko, pędzle, farby, papier) 

Siedząc przy stole z dzieckiem zadajemy pytanie : „Czy wiesz jakiego koloru są Twoje oczy ?”. 

Wykorzystując lusterko, szkło powiększające obserwujemy oczy wraz z dzieckiem. Nie określamy 

tylko koloru!  Próbujemy rozróżnić źrenicę, tęczówkę, powiekę, rzęsy, brwi- nazywamy wszystko z 

czego składa się oko- dokładnie oglądamy przez lupę. Sprawdzajcie u siebie nawzajem kolor oczu. 

Dzięki tym dokładnym obserwacjom dziecko uświadomi sobie z czego składa się oko. Wyjaśnij 

dziecku jaką funkcję pełni powieka, rzęsy, brwi. Następnie weź kartkę papieru i namaluj oko 

(pamiętaj o jego  wszystkich częściach) , użyj do tego farb, mieszaj kolory, bowiem kolor oczu nie jest 

taki sam jak farb  w pojemniku.  

 

RÓB TO CO JA – ( Materiał potrzebny do zabawy; lustro , dowolna muzyka) 

Stojąc przed lustrem wykonujemy różne ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki. Rodzic demonstruje 

ruchy, a dziecko je naśladuje. Tworzymy różne kombinacje kroków; w biegu, ruchy ramion i głowy, 

kombinacje na siedząco, na klęczkach, w pozycji siedzącej. Wszystkie te ćwiczenia wymagają 

głębokiej koncentracji i dokładnych obserwacji, aby mogły zostać wykonane możliwie jak 

najdokładniej w zwierciadlanym odbiciu. 

 

TATA I JA czyli WALIZKA Z NARZĘDZIAMI-( Walizka z dużą ilością narzędzi  taty czyli gwoździe, śrubki, 

nakładki, kołki, śrubki) 

Rozpakowanie walizki z narzędziami to prawdziwa frajda nie tylko dla chłopców, ale i dla 

dziewczynek. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się narzędzia z kablami elektrycznymi, tak jak np. 

lutownica i wiertarka;  śruby  sprawdzają się w ćwiczeniach manipulacyjnych; nakręcając i odkręcając 

nakrętkę palcami . Nazywajcie narzędzia i zademonstrujcie działanie swoim pociechom. W ten 

sposób możecie  zgłębić szczególne zainteresowania  swoich dzieci, a także ciekawie spędzić ten 

wolny czas. 


