
Nauka przez zabawę. 29.04.2020r.

Zapraszam Was do nauki przez zabawę. Znajdziecie tam naukę pisania na klawiaturze, słowne 

zabawy, bajki, ćwiczenia ortograficzne.

http://pisupisu.pl/ 

Zabawa logopedyczna – poławianie fasoli.

Zabawa logopedyczna z odrobiną rywalizacji, trening małej motoryki i ćwiczenie logopedyczne,     

a to wszystko za sprawą słomek, kubeczków i fasoli. Dziś kolejny przykład prostej zabawy 

niewielkim kosztem.                                                                                                                    

Zabawa logopedyczna to podstawa udanej terapii i urozmaicenie ćwiczeń aparatu mowy. Do 

jednego kubka wsypałam fasolę, a chłopcy dostali słomki i każdy swój własny kubeczek. Zabawa 

polegała na zasysaniu powietrza w taki sposób, aby zassać do końcówki słomki fasolę i przenieść ją

do swojego kubeczka nie dotykając fasolki palcami. Nie jest to takie proste zadanie i wymaga 

odrobiny ćwiczeń, ale jak zobaczycie na filmie na końcu postu zabawa całkiem fajna. To świetne 

ćwiczenie aparatu mowy, małej motorki i skupienia uwagi.                                                      

Zabawę można dodatkowo urozmaicać i wprowadzać elementy edukacyjne. Wystarczy na fasolkach

napisać cyferki, a dzieci po wyłowieniu przykładowo 10 fasolek zliczają zdobyte punkty dodając 

cyferki zapisane na wyłowionych fasolach. Inny wariant do nauki samogłosek lub sylab. Po 

wyłowieniu umówionej wcześniej ilości fasolek, każdy głośno odczytuje, ewentualnie zapisuje na 

kartce wyłowione do swojego kubeczka sylaby lub samogłoski. Taka opcja zabawy to doskonały 

pomysł zarówno do zabawy indywidualnej jak i dla grupy uczniów.

 



Rosnące farby prosty przepis.

Przepis na rosnące farby jest bardzo prosty, a czas wykonania to zaledwie kilka minut. Pomysł na 

ten post podesłała jedna z moich stałych czytelniczek, która na co dzień pracuje w przedszkolu. 

Składniki na rosnące farby są dostępne w kuchni każdego z Was. Wystarczy po jednej równej porcji

soli, mąki oraz wody. Te trzy składniki mieszamy razem i powstaje nam bazowa masa do rosnących

farb.



Masę bazową możemy zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami. Inna opcja to 

stworzenie pracy plastycznej z podstawowej masy bez kolorów i po wypieczeniu pomalowanie 

rysunku farbami. W taki sposób uzyskamy podobny efekt rysku 3D. 

Farby po wypieczeniu w kuchence mikrofalowej przez około 30 sek. na mocy 800W wysychają, 

twardnieją i unoszą się i tworząc piękny wielobarwny efekt spieczenia. 



Odrysowywanie cieni – zabawa motoryczna.

Do tej zabawy potrzebujesz kilka ulubionych zabawek, kartkę, kredkę lub pisak i dużo słońca!

 

Zabawy edukacyjne z łyżkami.

Kilka plastikowych łyżek, pisak suchościeralny i wiele możliwości tworzenia zabaw edukacyjnych. 

Czytanie sylabowe, cyfry rzymskie, nauka liczenia, zabawy z emocjami i trening małej motoryki to 

wszystko w jednym poście, każdy znajdzie propozycję dla siebie. A to co najlepsze materiały 

możemy wykorzystywać wielokrotnie.



 Do zabawy potrzebujecie kilka plastikowych łyżek białego koloru i kilka przezroczystych. Pisak 

suchościeralny świetnie nadaje się do pisania po łyżkach jak i szybkiego zmazywania. Jeśli chcemy 

przygotować napisy na stałe, wystarczy użyć zwykłego markera. 

Czytanie sylabowe

Za pomocą dwóch łyżek białej i przezroczystej łączymy spółgłoski z samogłoskami i odczytujemy 

kolejne sylaby. To świetny sposób na naukę czytanie przez zabawę i trening pisania pierwszych 

literek w niebanalny sposób.

Nauka liczenia

Dopasowywanie liczby kropek do odpowiadających im wyników. Tą wersję zabawy znalazłam 

również później na kilku zagranicznych blogach. Jest też świetny pomysł z dopasowaniem dużych 

liter alfabetu do małych literek.



Poznajemy cyfry rzymskie

Zabawy emocjami

Rysownie buziek, oczu, zmienianie uczuć, naśladowanie min, nazywanie różnej mimiki twarzy. 

Dziecko rysując i zmazując trenuje małą motorykę. Nieudany rysunek wykonany pisakiem 

suchościeralnym łatwo zmażemy z łyżki nawet palcem. Na białej łyżce rysujemy oczy i nos, a na 

przezroczystej różne buzie.



Zabawy matematyczne

Mnożenie, dodawanie, odejmowanie, dzielenie, szukanie brakującej cyfry.

Życzę miłej zabawy

                                                                                                                                            Pozdrawiam

Marlena Mastalerz


