
Witajcie drogie Przedszkolaki i Rodzice. 

Jak Wam minęły Święta?  

Dziś zapraszamy Was do wiosennych zabaw i eksperymentów, które z pewnością wypełnią wolny 

czas i dadzą dzieciom wiele radości. 

Wiemy, że nasze przedszkolaki lubią zagadki, łamigłówki oraz labirynty i dlatego na dziś 

przygotowałyśmy ciekawą zabawę sensoryczną, w której dzieci będą pokonywać labirynt.  

Do wykonania labiryntu potrzebne będą: 

 sztywne tekturki lub kartony formatu A4, które z pewnością znajdą się w domu 

 klej na gorąco lub plastelina 

 różne przedmioty o wyczuwalnej strukturze, może to być sznurek, patyczki, kamyki, 

muszelki, taśma, klocki Lego itp. 

Na tekturze (kartkach papieru) układamy trasę labiryntu z wybranych przedmiotów. 

Następnie przyklejamy je plasteliną lub klejem na gorąco( z pomocą mamy czy taty). 

Potem możemy różne labirynty łączyć ze sobą w jeden duży, albo potraktować je każdy osobno. 

Na czym polega zabawa? 

Dziecko z zamkniętymi oczami, dotykając kolejnych elementów palcami próbuje pokonać trasę 

labiryntu. Podczas zabawy dziecko stara się odgadnąć, z czego zrobiony jest labirynt na danej 

planszy, może również liczyć kolejne elementy składowe.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice zabawy tego typu pobudzają dziecko do myślenia, uwrażliwia zmysły i zachęcają do 

samodzielnego układania labiryntów według własnego pomysłu z różnych przedmiotów, nasion 

(np. fasoli). 

Do kolejnej zabawy potrzebne będą klocki Lego czy Duplo. 

Zabawa klockami pobudza do aktywności, twórczego myślenia, planowania, odtwarzania, a także 

tworzenia i eksperymentowania. 



Niepozorny kawałek plastiku z wypustkami umożliwia manipulację, łączenie ze sobą wielu 

elementów, budowanie. Daje małym konstruktorom nieograniczone możliwości do zabawy i nauki. 

Klocki Lego czy Duplo są prawie w każdym domu, tych klocków nigdy nie jest za dużo. 

Zapraszamy Was drogie dzieci do zabawy, w której wykorzystamy : 

 kilka kolorowych klocków Lego lub Duplo 

 wodę zabarwioną barwnikiem lub farbą 

 pipetkę lub słomkę 

Miejsce zabawy trzeba zabezpieczyć przed ewentualnym zamoczeniem. 

Dziecko układa klocki przed sobą wypustkami do góry. Następnie za pomocą pipety (słomki) 

wkrapla małe kropelki wody do każdej z kolorowych wypustek w klockach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy nadzieję, że oprócz doskonałej zabawy będzie to trening cierpliwości, ale też doskonałe 

ćwiczenie małej motoryki i precyzji ruchów. 

Zabawy sensoryczne, które zaproponowałyśmy na dzisiaj są tylko przykładem ćwiczeń, które mają 

za zadanie dostarczania różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów dziecka i poszerzania świata 

jego doznań. 

Są to zabawy, do których nie potrzeba skomplikowanych zabawek, natomiast można wykorzystać 

do ich przygotowania przedmioty codziennego użytku, produkty spożywcze, które są w każdym 

domu. 

Życzymy miłej zabawy   

 

 

 


