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Cele ogólne: 

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów na podstawie dotyku 

– kształtowanie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie 

– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów, w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i 

naśladowczych 

– rozwijanie wyobraźni dotykowej 

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Zaczniemy zabawą naśladowczą „Kto potrafi tak jak ja?”. III.8; I.5 

Rodzic zaprasza dziecko na dywan, a następnie prezentuje wybrany ruch lub ćwiczenie, które 

należy powtórzyć. Ważne, aby podczas tego zadania dziecko było skupione na pracy ręki, 

odczuwaniu dotykiem. Rodzic zadaje pytania według stałego schematu: 

Kto potrafi tak jak ja 

– pomachać jedną ręką? 

– pomachać drugą ręką? 

– dotknąć ręką włosów na głowie? 

– zacisnąć dłonie w pięści i rozluźnić? 

– klasnąć w dłonie? 

– zacisnąć dłonie w pięść i rozluźnić? 

– zagrać na brzuchu, jak na bębenku? 

– pogłaskać się po brzuchu? 

– uderzać dłońmi o kolana? 

 

2. Zabawa słuchowo – ruchowa w parach „Moje rączki – twoje rączki”. I.5; III.5 

Dziecko dobiera się w parę z mamą lub tatą, stoją naprzeciwko siebie, wykonują polecenia. 

Zadania powinny dotyczyć przede wszystkim zmysłu dotyku, pracy rąk. Polecenia: 

– witają się wasze ręce, najpierw prawa rączka, teraz lewa,  

– witają się wasze paluszki, 

– witają się wasze łokcie, 

– pogłaszczcie swoją dłonią policzek mamy/taty (na zmianę), 

– delikatnie postukajcie palcami o policzek mamy/taty, 

– delikatnie połaskoczcie policzek mamy/taty. 

 

3. Zajęcia główne: „Jestem odkrywcą” – zabawa badawcza, doskonaląca zmysł dotyku. IV.2; 

z.3 

Rodzic przygotowuje duży worek lub pudełko z otworem na rękę dziecka. Do worka lub pudełka 

wrzuca wybrane z przedmioty o wyrazistych kształtach np.: piłeczki, kredki, pluszowe zabawki, 

klocki (plastikowe, drewniane), małe książeczki. Wprowadza dziecko w temat, zadając pytania:  

– Kim jest odkrywca? 

– Co to znaczy odkrywać? 

– Którą częścią ciała najczęściej badamy nowe, nieznane przedmioty? 



– Do czego służą ręce? 

 

Zaprasza dziecko do zabawy w odkrywców, którzy bez patrzenia, tylko za pomocą dłoni   i 

zmysłu dotyku potrafią odgadnąć, jaki przedmiot znajduje się w worku lub w pudełku. Dziecko 

podaje nazwę złapanego w ręce przedmiotu, następnie wyciąga go w celu sprawdzenia i kładzie 

przed sobą. Ważne jest, aby podczas zabawy rodzic zwracał uwagę na odkrywanie za pomocą 

dotyku oraz na badanie dotykiem trzymanego przedmiotu poprzez naciskanie, pocieranie itp. Po 

zakończonej zabawie rodzic i dziecko podsumowują odkrycia, nazywając jeszcze raz przedmioty.  

Środki dydaktyczne: duży, nieprzezroczysty worek lub pudełko z otworem na rączkę dziecka, 

przedmioty lub zabawki z domu. 

 

4. „Nasze zabawki” – zabawa matematyczna. IV.15 

Rodzic rozkłada na dywanie pięć obręczy/poduszek, a w nich układa w wybranej liczbie (1–5) 

przedmioty: książki, samochody, lale, misie pluszowe itp. Dziecko maszeruje po dywanie przy 

akompaniamencie utworu (do pobrania w pliku). Na przerwę w muzyce dziecko zatrzymuje się 

przy wybranej obręczy/poduszce. Następnie stojąc przy wybranej obręczy/poduszce przelicza 

elementy zbioru z pomocą rodzica (rodzic wskazuje placem liczone przedmioty). Zabawę 

powtarzamy wg upodobań dziecka. 

Środki dydaktyczne: Utwór https://www.youtube.com/watch?v=piBxkCVWs2U , 

obręcze/poduszki, przedmioty z domu. 

 

5. „Szybki jak burza” – zabawa ruchowa. I.5 

Dziecko, stoi i wykonuje polecenia rodzica, wypowiadane za każdym razem coraz szybciej. 

Polecenia mówią o tym, do której części ciała ma przykleić się ręka dziecka:  

– ręka na głowę, 

– ręka łapie ucho, 

– na ramię, 

– na brzuch, 

– na kolano, 

– dotyka palców nóg 

- itd. 

 

6. Praca plastyczna „Kolorowe paluszki”.IV.1;  I.7 

Malowanie konturów zabawek przedszkolnych na papierze paluszkami moczonymi          w farbie 

– nawiązanie do skarbów odkrytych podczas zajęć głównych 

Środki dydaktyczne: papier lub biały brystol, kolorowanki – do pobrania w pliku (piłka, lalka, 

książka), farby do malowania palcami. 

https://www.youtube.com/watch?v=piBxkCVWs2U

