
Drodzy Rodzice  i Dzieci 

Dzisiejszy wpis na stronie Poradni poświecony będzie pomysłom na prace plastyczne i 

zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawieszenie zajęć 

edukacyjnych w żłobkach, przedszkolach i szkołach (oraz innych instytucjach oświatowych) 

spowodowało zmianę rytmu dnia w Waszych domach. W zależności od wieku reakcje na taki 

stan mogły być całkiem różne - od radości: nie trzeba rano wstawać, nie ma prac domowych, 

poprzez zaskoczenie: kiedy spotkam kolegów i koleżanki?, do niepokoju: jak poradzić sobie z 

samodzielną nauką? Pytanie wspólne dla dzieci i rodziców, które zapewne pojawiło się po 

kilku dniach mogło brzmieć: „co teraz robić w czasie wolnym?”.  Odpowiadamy „uczyć się 

przez zabawę” i podpowiadamy w jaki sposób.  

Niżej podane pomysły nie wymagają nietypowych i trudnodostępnych materiałów. Są 

proste w wykonaniu- młodsze dzieci będą wymagały pomocy rodzica tam gdzie konieczne 

jest posługiwanie się klejem czy nożyczkami. Starsze zapewne poradzą sobie same. Zdjęcia* 

obejmują kolejno materiały potrzebne do danego zadania oraz spodziewany efekt końcowy. 

Traktujecie je jako podpowiedzi i drogowskazy dokładając coś od siebie ☺ 

Zdjęcie Nr 1 - „Zwiastun wiosny” 

Do wykonania pracy potrzebne będą: karton w niebieskim kolorze dowolnego formatu, 

zielona bibuła, waciki kosmetyczne, plastelina, klej, czerwona kartka papieru, czarny mazak 

(oko i skrzydło). Proste ☺ 

 

 

 

 



 

Zdjęcie Nr 2 – „Moje puzzle” 

Jeśli masz w domu kalendarz z pejzażami (zeszłoroczny oczywiście!) możesz wykonać z 

niego puzzle. Dowolny obrazek potnij na części- możesz tym samym zadecydować o 

wielkości kolejnych elementów i stopniu trudności ułożenia puzzli. Pocięte elementy 

przechowuj w kopercie. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdjęcie Nr 3 – „Pojemnik na drobiazgi” 

Czy są tu osoby, które mają młodsze rodzeństwo korzystające z mleka modyfikowanego? 

Puszka po mleku będzie najlepsza, gdyż nie ma ostrych brzegów po otwarciu. Może być też 

puszka po kawie, owocach. Na pierwszym zdjęciu pokazane są wstążki i bibuła, które 

wykorzystałam do oklejenia puszki. Świetnie się sprawdza do przechowywania spinek do 

włosów. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Zdjęcie Nr 4 – „Wazon” 

A raczej wazonik ☺ Do jego zrobienia wykorzystałam małe słoiki i plastelinę. Plastelina 

powinna być miękka- łatwiej się rozprowadza. Ozdoby to już kwestia własnej pomysłowości- 

tu cekiny, ale mogą też być ziarenka kaszy i inne drobne elementy. 

 



 



  

 

 



Zdjęcie Nr 5 – „Ozdobna butelka” 

Pomysł na prezent! Potrzebna będzie butelka dowolnej wielkości, (okrągłe łatwiej okleić), 

sznurek/włóczka/sizal oraz taśma klejąca dwustronnie i klej łączący różne materiały i faktury 

np. wikol. Do dekoracji można wykorzystać sztuczne kwiaty, piórko, guziki. Która wersja 

podoba Wam się bardziej? 

 



 



 



Zdjęcie Nr 6 – „Wiosna” 

Przynosicie do domu gazetki reklamowe z marketów? – To świetnie! Na zdjęciu kolorowa 

Pani Wiosna której głowa i fragmenty sukienki wycięte zostały z gazet, a następnie naklejone 

na sztywny karton. Dla młodszych dzieci rodzic może narysować najpierw kontur do 

wypełnienia. Dacie radę, prawda? 

 



 



Zdjęcie Nr 7 – „Zagadki” 

Do pudełka (u mnie pudełko drewniane o wymiarach 7x12 cm) włóż karteczki z zagadkami. 

Powinny być dostosowane poziomem trudności do wieku dzieci ale także takie, w które 

można grać całą rodziną np. „Wymień 3 zwierzęta na literę K”, „Co można powiesić?”, „Co 

jest małe i białe?” „Wymień imiona na literę P”… 

 

 

 

 

 

 



Zdjęcie Nr 8 – „U kota w worku” 

Worek z naklejonym kotem można oczywiście zastąpić kartonowym pudełkiem, dużą torbą 

czy schować przedmioty pod ręcznikiem. Dziecko ma za zadanie bez pomocy wzroku 

odgadnąć jaki przedmiot trzyma w dłoni. Ważne, by schować przedmioty różnej wielkości i 

różnych tworzyw (miękkie, plastikowe, twarde). Przykładowe są poniżej. 

 



 

 

Zabawy te wspomagają wszechstronny rozwój dziecka ćwicząc sprawność manualną, 

spostrzegawczość wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową (czyli zdolność współpracy 

oka i ręki). Poszerzają umiejętność kojarzenia czy klasyfikowania słów oraz ćwiczą szybkie 

wydobywanie ich z pamięci. Zagadki rozwijają natomiast zdolność zapamiętywania i 

koncentracji uwagi. Mam nadziejże, że opisane wyżej propozycje zachęcają Was do 

współdziałania i dzielenia się pomysłami. 

 

Opracowanie: mgr Agnieszka Siwińska-Iwańczyk, psycholog 

 

*zdjęcia własne 


