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Propozycje zabaw i ćwiczeń 

Usprawnianie małej motoryki i grafomotoryki 

 gniecenie gąbki, piankowych piłeczek; 

 ugniatanie papieru, masy papierowej, solnej, gliny, plasteliny; 

 ugniatanie małych kuleczek z krepiny trzema palcami; 
 przeciąganie liny; 

 nakładanie makaronu, korali na patyk, sznurek; 

 wrzucanie monet do skarbonki; 
 składanie i rozkładanie papieru; 

 spacerowanie palcami po stole; 

 wieszanie chusteczek na sznurku i przyczepianie ich 
klamerkami; 

 wciskanie w tablicę korkową pinezek; 

 zbieranie pęsetą drobnych elementów; 
 zakręcanie i odkręcanie nakrętek od słoików i butelek; 

 spinanie kartek za pomocą zszywacza; 

 kreślenie na tablicy kredą, pędzlem umoczonym w wodzie; 
 wodzenie palcem po wzorach, szlaczkach; 

 malowanie palcami ,malowanie gąbką, watą; 

 rysowanie palcem w piance do golenia, w kremie; 



 pogrubianie prostych wzorów; 

 prowadzenie linii między dwoma liniami; 

 obrysowywanie szablonów; 
 wydzieranie papieru, bibuły; 

 przecinanie papieru, kartonu nożycami; 

 używanie trójkątnych i ergonomicznych nasadek na ołówki                      
i długopisy; 

 posługiwanie się trójkątnymi kredkami i ołówkami; 
 gry typu: pchełki, skaczące żabki; 

 formowanie kulek palcami z folii aluminiowej. 

Ćwiczenia ruchów naprzemiennych koordynujących półkule 

mózgowe 

 zabawa w robienie orłów  na dywanie w pozycji leżącej; 
 unoszenie prawej ręki i lewej nogi oraz lewej ręki i prawej nogi 

w leżeniu na plecach; 

 chwytanie prawą ręką lewej pięty i lewą ręką prawej pięty                     
w leżeniu na plecach; 

 dotykanie na zmianę prawą ręką lewego kolana i lewą ręką 

prawego kolana; 
 skoki pajacyka; 

 w pozycji na czworakach: prostowanie prawej ręki i lewej nogi 

oraz lewej ręki i prawej nogi; 
 wyciąganie na przemian na boki prawej ręki z lewą nogą i lewej 

ręki z prawą nogą; 

 na stojąco: dotykanie za plecami prawą ręką lewej pięty ze 
skrętem tułowia w prawo i lewą ręką prawej pięty ze skrętem                   

w lewo; 

 przeskakiwanie z nogi na nogę w różnym tempie; 
 maszerowanie połączone z wymachami rąk; 

 przekładanie lub przerzucanie woreczka z ręki do ręki na 

wysokości wzroku. 



 

Zabawy rozwijające analizę i syntezę słuchową 

 
1. Wyodrębnianie zdań w mowie.  

 Słuchanie prostego opowiadania, dziecko układa tyle klocków 

ile jest zdań. 
2. Wyodrębnianie słów w zdaniu.  

 Podajemy zdanie, dziecko powtarza zdanie, następnie określa 
pierwsze słowo i kolejne. Liczy słowa w zdaniu. Układa tyle 

kamyków ile jest słów. 

3. Rymowanie, dobieranie w pary przedmioty, obrazki które się 
rymują. 

4. Wyodrębnianie sylab w słowach.  

 Śpiewanie prostych piosenek dzieląc na sylaby np. pa-nie Ja-nie 
pa-nie Ja-nie... Potem wypowiadamy tekst piosenki bez melodii, 

wydzielając sylaby. Dzielenie słów na sylaby, rozpoczynając od 
słów znanych dziecku.  

 Łączenie słów w sylaby np. podajemy dwie sylaby, zadaniem 
dziecka jest odgadnięcie jakie to słowo. 

 Dzielenie słów na sylaby z jednoczesnym klaskaniem w dłonie. 

 Zabawa w dokańczanie słów. Podajemy obrazki wypowiadamy 
pierwsza sylabę, dziecko dopowiadabrakującą sylabę i pokazuje 

właściwy obrazek. 

 Rozpoznawanie miejsca sylaby. Układamy obrazki, wśród nich 

są nazwy w których występuję np. ma. Dziecko sprawdza                      
w jakim miejscu występuje ta sylaba; na początku, na końcu, czy 

w środku. 

 Zabawy sylabowe; domina sylabowe, loteryjki sylabowe. 
5. Rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w słowach: 

 Zabawa „Co słychać na początku?”- rozpoznawanie  



i wyróżnianie pierwszej głoski w słowie, zaczynamy od 

samogłoski np. O-la. 

 „Jaką głoskę słyszysz na końcu słowa?”- rozpoznawanie  
i wyodrębnianie głoski słyszanej jako ostatniej. 

 Wskazywanie i grupowanie obrazków, których nazwy zaczynają 
się na wskazaną głoskę.np. pokaż obrazek na głoskę „k”. 

 Zabawa płynie okręt załadowany towarami na głoskę np. „a”. 
Dziecko podaje przedmiot lub obrazek rozpoczynający się 

głoską „a” za każdą poprawną odpowiedź dostaje punkt. 

 Zabawa łańcuszek - ostatnia głoska jest jednocześnie pierwszą 
głoską następnego słowa np. mak – kot – traktor - rak... 

 Zabawa „Co to jest?”-  podajemy dziecku słowo w postaci 
głosek np. d-o-m. Zadaniem dziecka jest wypowiedzenie słowa 

w całości. 

 Zapamiętywanka – dokładanka, dziecko podaje słowo, dorosły 

powtarza i dodaje swoje, dziecko powtarza pierwsze słowo, 
słowo dorosłego i swoje kolejne słowo np. mama /ma/duży/ dom  

itp. 

 

Ćwiczenia słuchowe można wykonywać w każdej wolnej chwili –

podczas wspólnego spaceru, jazdy samochodem. Należy pamiętać, że 

nawet jeśli na początku ćwiczenia nie przyniosą widocznych efektów, 

to w końcu się pojawią. 

 

 


