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I.WSTĘP 

Świetlica szkolna stała się integralną i niezastąpioną częścią wychowania 

szkolnego i stanowi ważne jego ogniwo. Wolna od systemu klasowo - lekcyjnego może 

zrodzić atmosferę szczególnie sprzyjającą prawidłowemu i wszechstronnemu 

rozwojowi osobowości dzieci. Może stworzyć wiele okazji do kształtowania wyobraźni 

i postaw twórczych. W świetlicy szkolnej jest dużo miejsca na wielorakie , 

wielokierunkowe działania wychowawcze, zaś swobodny, zabawowy charakter zajęć 

sprzyja kształtowaniu wyobraźni i postaw twórczych. Specyfika pracy wychowawcy 

świetlicy wymaga organizowania różnych rodzajów zajęć i wykorzystania różnych form 

aktywności dzieci, stwarzania takich sytuacji, w których wychowankowie mają szansę 

przełamać lęki, kompleksy, nawiązać bliższe kontakty z innymi, czyli zaspokoić wiele 

ważnych dla ich prawidłowego rozwoju potrzeb. 

Świetlica w swoich zadaniach uwzględnia pomoc w nauce, zajęcia rozwijające 

wszystkie sfery osobowości dziecka, samodzielne i spontaniczne zabawy 

z rówieśnikami, dbałość o zdrowie,  nawyki życia codziennego, kulturalną rozrywkę 

oraz niezbędną, codzienną porcję ruchu. Prócz funkcji opiekuńczej świetlica realizuje 

funkcję profilaktyczną, reedukacyjną, kompensacyjną, stymulującą. Pobyt w świetlicy 

powinien łączyć się z możliwością odpoczynku, stwarzać możliwość uczestniczenia 

w zajęciach sprzyjających rozwojowi dziecka. 

Działania wykorzystujące zabawę są wartościowym przeżywaniem siebie, innych 

ludzi, zjawisk świata i kultury. Pedagogika zabawy pozwala realizować w praktyce 

hasła szkoły humanistycznej, gdzie centralnymi postaciami stają się uczeń i nauczyciel 

odkrywający się we wzajemnych relacjach. Uczeń to centralna postać, wokół której 

koncentruje się życie i praca szkoły. Nauczyciel spełnia bardzo ważną rolę - jest 

animatorem działań, nauczycielem wspierającym. Skuteczny pedagog to osoba 

wewnętrznie zintegrowana, akceptująca siebie i innych, zapraszająca do wspólnych 

działań, a nie rozdzielająca role, proponująca, a nie zlecająca, obserwująca, a nie 

oceniająca. Na zajęciach prowadzonych metodami pedagogiki zabawy obowiązują 

określone zasady: dobrowolności (decydowanie o swojej aktywności w atmosferze 

wolnej od nakazów i presji), wielopoziomowej komunikacji (świadome porozumiewanie 

się na poziomie werbalnym i niewerbalnym), wyrażanie emocji (nazywanie 

i ujawnianie swoich uczuć), sprzeciwu wobec rywalizacji (rezygnacja z podziału na 

zwycięzców i pokonanych), stosowanie różnorodnych środków wyrazu (śpiew, gra na 

instrumentach, taniec, działalność plastyczna, wchodzenie w role i inne), „tu i teraz” 

(ważne są odczucia i doznania  w danej chwili).  

Dzieci w młodszym wieku szkolnym chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju 

zabawach. Zabawa, poprzez fakt, że zostaje podejmowana bez przymusu, jest 

atrakcyjną, a jednocześnie główną formą poznawania rzeczywistości. Zabawę można 

określić jako specjalną, naturalną i wrodzoną metodę uczenia się człowieka.  



Dla małych dzieci zabawa jest nośnikiem kluczowych wartości  

i ilustracją przyszłych ról społecznych. Zabawowa aktywność poprzez przyjemne 

doświadczenie może skutecznie wzmocnić proces kształtowania umiejętności. Dzięki 

wszechstronnej aktywności ruchowej czy ekspresji tanecznej można uzyskać 

stymulację całej osoby i jej potencjałów. Zabawa w swej różnorodności może 

skutecznie pomagać uczyć się jak bezpiecznie wyrażać swoje emocje.  

Gry i zabawy tematyczne można dobierać tak, aby przekazywały uczniom normy 

i wartości, uczyły wzajemnego komunikowania się budowały pozytywne relacje 

w grupie. Zastosowanie różnorodnych środków wyrazu takich jak: ruch, śpiew, taniec, 

gra na instrumentach, odgrywanie ról, malowanie itd. czyni zajęcia ciekawymi i innymi 

niż zajęcia w klasie. Na szczególną uwagę zasługuje taniec grupowy, który dostarcza 

wiele radości z przeżywanego ruchu, wywołuje uśmiech na twarzy i jest okazją do 

twórczej ekspresji muzycznej. Zajęcia świetlicowe oparte na pedagogice zabawy 

dostarczają dzieciom różnorodnych przeżyć, są interesujące, uczą możliwości 

wartościowego spędzania czasu wolnego, są radosnym odpoczynkiem po 

obowiązkowych zajęciach szkolnych. Świetlica zaś, nie jest wówczas „przechowalnią”, 

lecz miejscem nauki, zabawy i wypoczynku. Dzieci uczęszczające do świetlicy czerpią 

radość z bycia razem i uczą się przez doświadczenie w myśl przysłowia chińskiego: 

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział,  

a zrozumiem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

 Założeniem programu jest  stworzenie uczestnikom grupy warunków do 

rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. 

Podstawową metodą pracy, którą będę stosować w realizacji programu 

będzie pedagogika zabawy.  Staje się ona impulsem do kreowania atmosfery 

działań, wyzwala aktywność twórczą, budzi ukrytą ciekawość, stymuluje do 

podejmowania działań, ułatwia kontakty ze sobą samym i z innymi, a także 

otaczającą rzeczywistością . Ruch podporządkowany muzyce  wprowadza do 

zajęć świetlicowych zabawę i odprężenie, zaspakaja potrzebę poruszania się, 

wyrabia orientację przestrzenną, koordynację ruchów, umożliwia odnoszenie 

sukcesów, przynosi radość. W ruchu realizowany jest rytm, sens i nastrój 

zabawy. 

 Uczestnikami programu będą dzieci zapisane i przebywające w świetlicy 

szkolnej z klas I-III na zasadzie dobrowolności. 

 Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie im. Romualda 

Traugutta. 

 Termin realizacji: 10.2021-V.2022 

 Forma zajęć innowacyjnych: nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne –          

1 godzina tygodniowo. 

 W ramach programu „ Zabawy to ważne sprawy” do świetlicy szkolnej 

zapraszane będą  osoby, które wykonują ciekawe, trudne i niebezpieczne 

zawody. „Gość miesiąca” opowie dzieciom o tym, co robi na co dzień.  Będą 

to m.in.: kominiarz, piekarz, policjant, strażak, lekarz, górnik i inne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CELE PROGRAMU 

 



1. Cele ogólne 

 Spędzenie wolnego czasu w sposób atrakcyjny i pożyteczny w świetlicy 

szkolnej; 

 Tworzenie miłej swobodnej atmosfery, wyzwalanie pozytywnych przeżyć; 

 Integrowanie grupy. 

2. Cele szczegółowe 

 Budowanie wzajemnego zaufania; 

 Przekazywanie treści poznawczych; 

 Przełamywanie barier w kontakcie z innymi; 

 Uczenie spontaniczności , współpracy; 

 Ćwiczenie koordynacji, wyobraźni, mowy; 

 Ćwiczenie umiejętności komunikowania się; 

 Budowanie poczucia bezpieczeństwa, dowartościowania; 

 Rozwijanie aktywności twórczej; 

 Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania; 

 Motywowanie do różnorodnego ruchu o określonym kierunku, zwrocie 

i nasileniu; 

 Rozbudzanie ciekawości i radości z uczenia się i zdobywania nowych 

doświadczeń; 

 Dążenie do wyrównania poziomu aktywności pomiędzy uczestnikami 

dominującymi w grupie a mniej aktywnymi, pobudzanie aktywności osobowości 

pasywnych; 

 Ułatwienie wprowadzenia nowych form komunikacji i zachowań; 

 Pomoc dziecku w widzeniu siebie i innych w sposób całościowy. 

 

 

 

 

 

 



IV. TREŚCI PROGRAMOWE 

BLOK 
TEMATYCZNY 

TREŚCI SZCZEGÓŁOWE 
PRZEWIDYWANE 

OSIĄGNIĘCIA/SPOSOBY 
REALIZACJI 

I. Integracja. 

1. Zabawy                                  
z wykorzystaniem chusty 

animacyjnej KLANZA. 
 
 
 

 

 poznanie nowego 
otoczenia, poznanie 
imion, poznanie 
powierzchownych cech 
osób, z którymi 
rozpoczynamy naukę. 

 doznawanie radości we 
współdziałaniu                       
z  rówieśnikami, 

 nabywanie swobody              
w wyrażaniu swych 
uczuć, przeżyć, doznań. 

II. Gry i 
zabawy 

ruchowe. 

1. Pląsy, taniec i zabawy ze 
śpiewem. 

 wykorzystując ruch, 
taniec, gest likwidują 
napięcie mięśni                      
i napięcie psychiczne. 

III.  Gry i 
zabawy 

umysłowe. 

1. Rozwiązywanie zagadek, 
rebusów, krzyżówek, 

łamigłówek, kalamburów 
oraz ćwiczeń umysłowych. 

 prowokowanie do 
twórczego myślenia, 
poszukiwanie rozwiązań 
zagadkowego problemu. 
 
 

IV.  Gry i 
zabawy 

dydaktyczne. 

1. Dobieranie słów, używanie 
form gramatycznych, reguł 

ortograficznych, 
formułowanie prawidłowych 

wypowiedzi. 

 rozwijanie umiejętności 
czytania, pisania                     
i komunikowania się, 

  wzbogacanie zasobu 
słów i pojęć, stwarzając 
możliwość słownego 
realizowania stanu 
rzeczy, zjawisk                        
i zdarzeń. 

 

V.  Zabawy 
konstrukcyjne. 

1. Usprawnianie manualne                
i ruchowe. 

 ćwiczenie myślenia, 
kształtowanie wyobraźni 
przestrzennej. 

VI.  Zabawy 
towarzyskie. 

1. Ćwiczenie                              
i doskonalenie nawyków, 
obserwowanie otaczające 

środowisko. 

 nauka ładu i form 
towarzyskich                       
w zachowaniu, elegancji  
w ubiorze. 



VII. Wymiana 
myśli. 

1. Dyskusja typu „Rozmowy w 
toku”. 

2. Trudne i ciekawe zawody-
dyskusja                z 
„Gościem miesiąca”. 

 analizowanie danego 
problemu z różnych 
stron, z włączeniem 
doświadczenia                         
i dotychczasowej wiedzy 
uczestników, 

  zadawanie pytań, 
 argumentowanie własne i 

wysłuchanie cudzych 
argumentów. 

VIII.  Przekaz 
informacji 
zwrotnej. 

1. Wykonanie pracy 
plastycznej typu: plakat na 

wybrany temat. 

 dzieci sygnalizują 
indywidualną reakcję                
i odczucia 
poszczególnych osób. 

IX.  
Samoocena. 

1. Tworzenie własnego 
„Drzewka wartości”. 

2. Odrysowywanie swojego 
ciała. 

3. Zabawa                                          
w „Niedokończone zdania”. 

 poznanie własnej 
hierarchii wartości, 
własnych spontanicznych 
zachowań,  

 poznanie swoich 
dodatnich i ujemnych 
stron,  

 wzmacnianie poczucia 
własnej wartości, 

 dostrzeganie, że istnieje 
ktoś podobny do mnie 
lub inny niż ja. 

 

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY UCZNIÓW 

1. W przyjaznej atmosferze dzieci bardzo chętnie przebywają w świetlicy szkolnej. 

2. Następuje pełna integracja grupy. 

3. Brak rywalizacji między uczestnikami grupy. 

4. Dzieci stosują swobodne wypowiedzi bez obawy przed ośmieszeniem lub 

ocenianiem, stają się bardziej twórczy, aktywni, komunikatywni. 

5. Rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej. 

6. Osiągamy wysoki poziom tolerancji, akceptacji siebie i innych. 

7. Pogłębia się integracja z nauczycielem. 

8. Następuje wzrost odpowiedzialności nie tylko za  siebie, ale także za grupę. 

9. Przestrzeganie zasad uwzględniających indywidualne cechy jednostki 

w relacjach dziecko – nauczyciel i dziecko – inne dzieci. 



10. Wyposażenie dziecka w konkretne nawyki (np. sprzątanie po każdej skończonej 

zabawie). 

11. Aktywnie bierze udział w tańcach integracyjnych opartych na motywach 

ludowych z różnych krajów świata. Tańce te likwidują uprzedzenia, oswajają 

dzieci z kulturą innych narodów. 

12. Umiejętność posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, zwiększenie 

sprawności manualnej (malowanie bibułką, barwienie kartki, plama z tuszu 

i inne) pobudzających wyobraźnię dziecięcą.  

VI.  EWALUACJA PROGRAMU 

Treści programu zostaną wprowadzone podczas prowadzonych zajęć i zabaw 

wynikających z bieżącej tematyki podczas zajęć dydaktycznych oraz w godzinach 

porannych  i popołudniowych. Zajęcia te będą prowadzone głównie w formie pracy 

z całą grupą.  

Ocenę realizacji programu będą stanowiły wyniki obserwacji, analiza 

dokumentacji szkolnej - dziennik, tygodniowe plany pracy. 

Ważnym elementem będzie lekcja pokazowa pod koniec roku szkolnego 

w formie warsztatu. 

Ewaluacja programu prowadzona będzie na bieżąco, po zrealizowaniu 

konkretnych działań. Będzie miała na celu sprawdzenie, czy działania były skuteczne, 

czy osiągnięto zamierzone cele. Istotnym elementem będzie również ewaluacja 

polegająca na własnej refleksji ukierunkowanej na świadomy rozwój wychowanków 

oraz samego nauczyciela. 
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PRZYKŁADOWE GRY I ZABAWY RUCHOWE  

 

Stanowią one jedną z najbardziej interesujących form zabawowych, oddziałujących 
wszechstronnie na organizm dziecka i wyzwalających jego aktywność. Przyczyniają się 
do podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej, współdziałają z rozwojem wrażeń, uczą 



spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska ze wszystkich stron i we wszystkich ich 
wzajemnych powiązaniach. Do zabaw i gier ruchowych zaliczamy: 

 zabawy i gry ze śpiewem, 
 zabawy i gry orientacyjno-porządkowe, 
 zabawy i gry na czworakach, 
 zabawy i gry bieżne, 
 zabawy i gry rzutne, 
 zabawy i gry skoczne, 
 zabawy i gry kopne, 
 zabawy z mocowaniem, 
 wyścigi na wesoło, 
 gry drużynowe. 

Przykłady zabaw i gier ruchowych: 
 

„Kto zmienił miejsce”  
 
Liczba uczestników – 15  
Miejsce – boisko, sala gimnastyczna.  
Przebieg zabawy: Jeden z uczestników staje przed grupą. Dokładnie przygląda się jej 
ustawieniu, potem wychodzi za drzwi Sali lub odwraca się. W tym czasie następuje 
w grupie zmiana w ustawieniu uczestników. Następnie wraca (odwraca się) 
i rozpoznaje zmianę miejsc poszczególnych uczestników zabawy.  
 
„Pisanie liter”  
 
Liczba uczestników: - dowolna  
Miejsce – sala  
Przybory – papier, ołówki  
Przebieg zabawy: Grupę dzielimy na dwa zespoły. Na sygnał dzieci piszą żądaną literę. 
Punkt zdobywa ten zespół, który szybciej i ładniej wykonał zadanie.  
 
„Berek-słupek”  
 
Liczba uczestników – dowolna  
Miejsce – boisko, plac zabaw. 
Przebieg zabawy: Wyznaczony „berek” biega za uciekającymi dziećmi, starając się 
dotknąć kogoś, a tym samym przekazać mu swoją rolę. Uciekający, aby się uchronić 
przed schwytaniem, przyjmuje w ostatniej chwili postać „słupa”, tzn. staje prosto 
i nieruchomo. Tylko ta poza może go uratować. Jeżeli się poruszy, „berek” ma prawo 
uderzyć go i zmienić rolę.  
 

 

GRY I ZABAWY UMYSŁOWE  
 



     Rozrywki umysłowe, zwane inaczej grami i zabawami umysłowymi, obejmują 
zagadki, łamigłówki, szarady, rebusy, kalambury, wierszyki.  
Przykłady zagadek przyrodniczych: 

1. Co to jest paszkot? (Gatunek drozda) 
2. Ile nóg ma owad? (Sześć) 
3. Gdzie można spotkać lirogona? (W Australii) 
4. Jaki ssak lubi sporządzać parasol dla ochrony przed opadami? (Orangutan. 

Oddziera wielkie liście, by się pod nimi schronić w czasie ulew) 
5. Jak długo może nurkować pingwin cesarski? (Potrafi pozostać w zanurzeniu 

przez 18 minut i zejść na głębokość 265m) 
6. Czy ostrygojad zjada ostrygi? (Nie. Jego głównym pożywieniem są: czareczki, 

omułki, robaki i inne morskie bezkręgowce) 
7. Gdzie żyją kolibry? (W obu Amerykach) 
8. Jak nazywa się legowisko niedźwiedzia? (Gawra) 
9. Co to jest „kozia bródka”? (Grzyb z rodzaju goździeniec o gałązkowatym 

owocniku) 
10. Która roślina rośnie najszybciej? (Bambus. Niektóre gatunki rosną w tempie do 

91cm na dzień). 

GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE 
 
     Mają one na celu przede wszystkim rozwijanie umiejętności czytania, pisania 
 i komunikowania się. Zwraca się uwagę na wzbogacanie zasobu słów i pojęć, 
stwarzając możliwość słownego realizowania stanu rzeczy, zjawisk i zdarzeń. W formie 
zabawy łatwiej uczyć prawidłowego doboru słów, używania form gramatycznych, reguł 
ortograficznych, formułowania wypowiedzi. Zabawy uczą też dokładności 
spostrzegania znaków graficznych 
 i kształtują umiejętność zamykania myśli w obrębie zdania, poprawnego stosowania 
spójników, przyimków, konstruowania zdań. Można więc powiedzieć, że gry i zabawy 
dydaktyczne służą ogólnemu rozwojowi mowy i myślenia uczniów.  
Przykłady gier i zabaw dydaktycznych:  
 
„Dobieramy wyrazy”  
      Organizujemy konkurs międzygrupowy polegający na dobraniu wyrazów do 
wyrazu obranego przez grupę. Regułą zabawy jest to, aby podać wyraz na określoną 
liczbę liter                i wpisać go na kratkowanym papierze po jednej literze pionowo 
w dół. Następnie zadaniem uczniów jest dopisywanie poziomo w poszczególnych 
wierszach takich liter, aby otrzymać  
nowy wyraz.  
 
„Co zabieram w podróż?”  
Jest to wersja „łańcucha wyrazów”, która przebiega następująco. Pierwsze dziecko 
mówi np. „Jadę do Ustki i zabieram ze sobą leżak.”, a następna osoba powtarza to 
zdanie, dodając do niego kolejną rzecz. Regułą zabawy jest, aby zachowana była 
kolejność zabieranych rzeczy,  
co pozwala na ćwiczenie pamięci.  
„Utwórz zdanie”  



Uczniowie w grupach mają za zadanie ułożyć trzy zdania składające się z trzech 
wyrazów według podanej z góry kolejności: rzeczownik – czasownik – rzeczownik (np. 
autobus jedzie ulicą).  
 

ZABAWY TEMATYCZNE 
 
  Zabawa tematyczna charakteryzuje się tym, że w niej dzieje się wszystko tak 
jak „naprawdę”. Dziecko czerpie treści do zabawy z najbliższego otoczenia.  
Przykłady zabaw tematycznych:  
 
„Kilim malarski”  
 
         Dzieci oglądają pocztówki z reprodukcjami obrazów malarzy polskich przez 2-3 
minuty i następnie notują tytuły obrazów i nazwiska twórców. Wygrywają ci, którzy 
zapamiętali i zanotowali najwięcej.  
 
„Zabawa ze śpiewem”  

 
          Zabawa ze śpiewem „Jedzie pociąg z daleka”. Bawiący się dzielą między siebie 
role: lokomotywy, wagonów, pasażerów i konduktora. Pociąg z konduktorem porusza 

się po sali w takt śpiewanej przez pasażerów piosenki. Trzecią zwrotkę śpiewa 
konduktor, zatrzymując pociąg i zabierając pasażerów znajdujących się na różnych 

stacjach.  
 

ZABAWY TWÓRCZE 
 
      Treść i przebieg tym zabawą nadają same dzieci. Dziecko odtwarzając określone 
treści, angażuje swoje uzdolnienia, umiejętności emocjonalne i fizyczne. Tematy do 
zabaw czerpie z otaczającego życia. Do zabaw twórczych potrzebne są dzieciom 
pomoce: lalki, wózki, czapki (policjanta, żołnierza, kolejarza, górnika), torba listonosza, 
gotowe zabawki.  

 
 

ZABAWY KONSTRUKCYJNE  
 
      Uczą patrzeć, dostrzegać, analizować, a więc ćwiczą myślenie, kształtują 
wyobraźnię przestrzenną, tzw. Zmysł konstrukcyjny. Zabawy te odgrywają rolę 
w usprawnianiu manualnym i ruchowym. Dzieci modelują, układają i budują domy, 
mosty, fabryki, farmy, meble.  
      Do zabaw konstrukcyjnych należy dostarczyć dzieciom materiały: 

 klocki, 
 elementy do konstruowania (z drewna, metalu), 
 składanki konstrukcyjne (klocki plastikowe, okna, drzwi, dachówki), 
 układanki konstrukcyjne złożone z kwadratów, kół i elementów łączących do 

konstruowania pojazdów, domów, mebli. 



ZABAWY TOWARZYSKIE  

 

      Służą aktywnemu wypoczynkowi dziecka, dostarczają mu wiele radości 

i zadowolenia. Zajęcia tego typu ćwiczą i doskonalą nawyki, uczą spostrzegać, myśleć 

i obserwować otaczające środowisko. Poprzez zabawy towarzyskie można nauczyć 

ładu i form towarzyskich w zachowaniu, elegancji w ubiorze.  

Przykłady gier i zabaw towarzyskich:  

„Ślepa babka”  

  Prowadzący przewiązuje oczy jednemu dziecku. Pozostałe dzieci rozbiegają się, 
 a „ślepa babka” stara się złapać któreś z nich. Jeżeli kogoś złapie, musi go rozpoznać 
za pomocą dotyku. Trafnie rozpoznany staje się „ślepą babką”.  

„Milczek”  
     Dzieci mogą porozumiewać się wyłącznie gestami. Prowadzący opowiada coś  
i kieruje do dzieci pytania. Zapytany powinien odpowiadać na migi. Pytania muszą 
następować szybko jedno po drugim. Kto się odezwie albo nie znajdzie dość szybko 
właściwego gestu jako odpowiedzi – daje fant. 

„Do wody”  

    Dzieci stoją na zewnątrz koła narysowanego kredą na podłodze. Na okrzyk 
prowadzącego „do wody!” dzieci wskakują do koła. Na hasło „na ląd!” wyskakują. Jeśli 
polecenie „do wody” dane jest wtedy, gdy wszyscy są w kole, nikt się nie rusza 
 (i przeciwnie). Dwie omyłki wyłączają z gry. Wygrywa ten, kto zostaje ostatni.  

 
ZABAWY I GRY STOLIKOWE 

 
      Kształcą zdolności poznawcze, pamięć, spostrzeganie, uwagę i myślenie. Mogą 
kształtować cechy charakteru, takie jak: rzetelność, koleżeńskość, systematyczność, 
oraz dostarczyć wiele wiadomości z historii, przyrody, matematyki. W grach 
stolikowych może brać udział dwoje, czworo lub nawet dowolna liczba uczestników. 
Mogą być wykorzystane plansze, liczmany, pionki, karty, figury. 

 Przykłady zabaw i gier stolikowych:  
 
„Wybijanka”  
Odmiana gry w warcaby polegająca na tym, żeby wykonać ruchy zmuszające 
przeciwnika do wybijania kamieni. Wygrywa to dziecko, które straci wszystkie 
kamienie.  
 

 
„Gra w sto”  
Gra dwoje dzieci. Pierwsze podaje dowolną liczbę całkowitą nie większą od 10. drugie 
dodaje do niej również liczbę nie większą od 10 i ogłasza wynik. Tak kolejno 



zwiększają sumy aż do 100. Wygrywa dziecko, które pierwsze powie sto.  
 

PRZYKŁADOWE ZABAWY INTEGRACYJNE 

Powitanie: 

Niech pomacha każdy, kto jest dziewczynką, niech pomacha każdy, kto jest chłopcem. 

 Niech podskoczy ten, kto ma czerwona bluzkę, niech dmuchnie ten, kto ma czerwoną 

czapkę.  

Zaproszenie do "Krainy koloru czerwonego"  

Zabawa „Las jesienią” ze wstążkami - dzieci naśladują w swobodny sposób 

opowiadanie nauczycielki.  

W krainie jabłek.  

Wyobraźcie sobie, że przenosimy się do krainy w bardzo dawne czasy. Było 

wtedy wielkie, okrągłe królestwo, składające się z kilku krain, jedną z nich była kraina 

czerwona gdzie wszystko było czerwone: domy, ulice, samochody ludzie i zwierzęta. 

W krainie czerwonej dzieci chodzą do czerwonych przedszkoli, bawią się czerwonymi 

klockami, lalkami, samochodami. Jedzą czerwone jabłka, piją czerwony sok malinowy 

i wiedzą, że najlepszym kolorem jest kolor czerwony. 

Lepienie z masy mączno- solnej w kolorze czerwonym jabłek, ozdobienie liśćmi, 

mchem, patykami. Wspólne przeniesienie i ułożenie prac w galerii plastycznej.  

„Taniec baloników”- przy melodii "Carnevalito" (w) "Tańce" - Klanza. Własna 

inwencja twórcza dzieci.  

Czerwone owoce i warzywa - rozpoznawanie i nazywanie. Zabawa polegająca na 

rozróżnianiu i nazywaniu owoców (jabłka, truskawki, poziomki), warzyw (papryka, 

pomidor, marchew, burak). Wykorzystanie rymowanek: "Czary mary, czary mary, tak 

bym czarowała, abym tutaj, abym tutaj sto owoców miała". 

Zabawa z chustą Klanza – „Morze”. Kołysanie chustą, tworzenie fal, pływanie 

w morzu.  

Zabawy z piłką - dzieci w kole toczą do siebie piłkę, wymyślając przedmioty 

w kolorze czerwonym.  

Wesołe baloniki - rysowanie pisakiem buzi na czerwonym baloniku. 

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z RODZICAMI I CHUSTĄ ANIMACYJNĄ 

KLANZA 

Temat: „Chcę się bawić z rodzicami”. 



Miejsce: świetlica szkolna. 

Cel i charakter spotkania:  

 integracja dzieci i rodziców, 

 wzbudzanie zaufania do nauczyciela,  

 wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez ruch i bliski kontakt . 

Przebieg: 

1. Powitanie Rodziców i zaproszenie do wspólnej zabawy. 

2. Pląs powitalny „Chodźcie wszyscy”. 

3. Zabawy z chustą animacyjną: 

a) „Falujące morze” – uczestnicy zabawy trzymają chustę za uchwyty (rodzic 

wspólnie z dzieckiem) i starają się naśladować fale – łagodne lub bałwany morskie, 

w zależności od poleceń osoby prowadzącej, 

b) „Bieganie z chustą” – uczestnicy zabawy trzymają chustę za uchwyty i biegają po 

obwodzie koła na przemian podnosząc ją i opuszczając, 

c) „Przebieganie pod chustą” – uczestnicy zapamiętują kolor przy którym stoją, na 

sygnał np. kolor czerwony zmienia miejsce, uczestnicy podnoszą wysoko chustę, 

a osoby które stały przy wymienionym kolorze zamieniają się miejscami, przebiegając 

pod chustą, 

d) „Bilard” – uczestnicy trzymają mocno napiętą chustę, osoba prowadząca 

umieszcza na chuście piłeczkę. Zadaniem grupy jest tak manewrować chustą aby 

piłeczka wpadła do otworu w środku chusty. 

e) „Zgadnij kto Cię woła” – dzieci wraz z osobą prowadzącą wchodzą pod chustę. 

Rodzice trzymają chustę nisko nad podłogą. Dotknięte przez prowadzącego dziecko 

woła „mamo” lub „tato”. Zadaniem rodziców jest rozpoznanie swojego dziecka po 

głosie. 

f) „Rekin” – dzieci siedzą na podłodze trzymając chustę na wysokości barków; są 

turystami kąpiącymi się w morzu. Pod chustę wchodzi jeden Tatuś – „rekin”, który 

„poluje” na turystów (chwyta za nogi i delikatnie wciąga pod chustę). Wciągnięte 

dziecko zamienia się w „rekina” i pomaga w łapaniu. Rodzice stają za plecami swoich 

dzieci – są ratownikami; starają się ratować dzieci przed wciągnięciem ich przez 

„rekina”. Gdy „rekin” czuje opór nie ciągnie dalej. Zabawę kończymy gdy wszystkie 

dzieci stają się „rekinami”. 

4. Piosenka kończąca zajęcia „Zajęcia skończone”. 



5. „Promienie słoneczka” - informacja zwrotna od uczestników zajęć. Prowadzący 

kładzie na środku sali arkusz papieru, zadaniem każdego uczestnika jest namalowanie 

promyczka odpowiedniej długości. Długość promyka odpowiada zadowoleniu z udziału 

w zajęciach: krótki – jestem niezadowolony, średni – jestem zadowolony, długi – 

jestem bardzo zadowolony. 

6. Podziękowanie za udział w spotkaniu i pożegnanie rodziców i dzieci. 

PODSUMOWANIE 

To właśnie ta kolorowa chusta w pierwszym okresie wspólnych spotkań umożliwia 

lepsze poznanie dzieci, ułatwiła wejście w grupę, oraz pokonywanie lęku przed nową 

sytuacją. Wyzwala radość, rozładowuje napięcia i powoduje, że dzieci są otwarte 

i spontaniczne. 

Na pewno jest to atrakcyjna forma zabawy, która daje dzieciom dużo swobody, 

wyzwala ich własną aktywność. Pomaga również pozbycia się nadmiaru agresji 

i energii. 

WARIANT II 

1. Pląs powitalny - dzieci stoją dookoła chusty i śpiewają 

( na melodię „Siekiera, motyka”) 

„ Dziś zajęcia fajna sprawa, 

dla nas wszystkich to zabawa, 

ręce w górę, w przód i w bok, 

skłon do przodu, 

przysiad, hop! 

Głowa, ramiona, 

kolana, pięty / 3 razy 

Głowa, ramiona, 

Kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos 

( śpiewamy i pokazujemy coraz szybciej) 

2. Przedstawianie się: dzieci kolejno podnoszą chustę i każdy wymienia swoje imię. 

W ten sposób powstaje efekt „ Meksykańskiej fali” – w jedną i drugą stronę. 



3. Zabawa „ Piłka w górę – strzelanie”. 

Dzieci trzymają chustę za uchwyty. Na jej środku leży piłka. Powoli, równocześnie 

wszyscy podnoszą chustę do góry, po czym energicznie opuszczają ją. Podczas, gdy 

piłka zostaje wyrzucona w górę wszyscy jednocześnie krzyczą swoje imię. 

4. Zabawa „ Bieganie z chustą”- falowanie (przy muzyce) 

Uczestnicy trzymają chustę za uchwyty, chodząc po obwodzie koła, na przemian 

podnoszą ją i opuszczają. Prowadzący wydaję polecenia „ góra- dół, lekko- mocno, 

wolno- szybko” 

5. Zabawa „ Kolorowa wycieczka” – na środku chusty siedzi jedno dziecko, 

pozostali trzymając chustę jedną ręką za uchwyt ciągną chustę po sali, tak aby osoba 

siedząca na środku nie przewróciła się 

6. Zabawa „ Przebieganie pod chustą” – 

WARIANT I: Uczestnicy podnoszą i opuszczają chustę, trzymając ją za uchwyty. 

Prowadzący mówi, kto ma zmienić miejsce, np. „Przebiegają pod chustą ci, których 

imię zaczyna się na literę A, B lub C itp. Przebiegają osoby, które mają niebieski oczy. 

Przebiegają osoby, które mają siostrę itp.” 

WARIANT II: Przebiegają osoby przypisane do danego koloru. 

WARIANT III: „Sałatka owocowa” Uczestnicy zamiast do kolorów przypisani są do 

określonych owoców, np. cytryny, pomarańcze, pomidory, śliwki, granaty, ogórki. 

Wywołane owoce przebiegają pod chustą. Na hasło „ Sałatka owocowa” wszyscy 

zamieniają się miejscami (łapią inne uchwyty) 

7. „Przechodzenie pod chustą na czworakach”. 

WARIANT I: n- el wymienia kolory ( w momencie, kiedy dzieci przebiegają chusta musi 

być podniesiona maksymalnie wysoko) 

WARIANT II: 

 przechodzą dzieci, które w swoim imieniu mają głoskę „o”, „r”,”l”,”k” 

 przechodzą dzieci, których imię składa się z 3 lub 4 głosek, 6 głosek 

8. Zabawa „ Bilard” grupa wachluje chustą, na której jest piłeczka. Ma ona wpaść do 

otworu znajdującego się na środku chusty. 

WARIANT II: „ Złap przesyłkę”- wpadająca do otworu piłka trafia do rąk dziecka 

stojącego pod chustą. 

WARIANT III : Dzieci dzielimy na dwie grupy. Jedna grupa wykonując odpowiednie 

ruchy chustą, stara się zrzucić piłkę, druga temu przeciwdziała. 



WARIANT IV : Nauczyciel rzuca kilka piłeczek na chustę( różnej wielkości i koloru), 

dzieci wachlując, starają się jak najdłużej utrzymać je na chuście. 

9. „Potwór z Loch – Nees”- dzieci leżą pod chustą, przykryci do pasa. Pod nią 

znajduje się jedna osoba- potwór. Gdy wszyscy zamkną oczy, potwór wciąga kogoś 

pod chustę. Na gwizdek nauczyciela dzieci otwierają oczy i zgadują kto zniknął. 

10. „Namiot” – dzieci trzymają chustę jedną ręką, podnosząc ją: góra – dół. Gdy 

chusta jest maksymalnie wysoko, robią jeden krok do środka, ciągnąc chustę za 

swoimi plecami. Przykucając siadają na jej brzegu. W ten sposób powstaje namiot, 

jedno dziecko stawiamy na środku, jako podpórka. Zaśpiewanie piosenki pt. „Nasze 

polskie ABC” 

11. „Kwiat lotosu” – Jedna osoba siedzi na środku chusty z nogami pod brodą, 

pozostali trzymają chustę za brzeg. Zwracają się wprawą stronę i idąc powoli, zawijają 

siedzącego. Gdy jest on zawinięty do wysokości ramion, zatrzymują się i na trzy cztery 

równocześnie i szybko wycofują się. 

12. „ Na karuzeli” – chętna osoba siada na środku chusty, reszta kręci nią idąc coraz 

szybciej w jedną stronę. Osoba na środku stara się utrzymać równowagę. 

13. „ Balonik”- dzieci stoją w kole, trzymają chustę za uchwyty. Wolno zwijają 

chustę, idąc do środka. Gdy wszyscy są już stoją bardzo blisko siebie, zaczynają 

odwijać chustę, mówiąc wiersz: 

„ Baloniku nasz malutki rośnij duży okrąglutki, 

balon rośnie, że aż strach, przebrał miarę, no i trach” 

Na słowo „TRACH” dzieci wyrzucają chustę mocno do góry i pozwalają jej wylądować                

w dowolnym miejscu, a sami siadają w siadzie skrzyżnym. 

14. „Zanieś miskę na drugą stronę” – Na chuście stoi miska z wodą. Zadaniem 

dzieci jest podniesienie chusty razem z miską i przeniesienie na wyznaczone miejsce, 

a następnie postawienie na podłodze. 

15. Pożegnanie – zmiana miejsc. Zamieniają się miejscami te osoby, które fajnie 

bawiły się z chustą. 

16. „Iskierka”- dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, w kole, chwytają się za ręce. 

Nauczyciel mówi: „ Puszczam iskrę przyjaźni w krąg, niech powróci do mych 

rąk”.( nauczyciel ściska dłoń dziecka, każdy kolejno przekazuje uścisk dłoni). 

Gdy uścisk wraca do nauczyciela, ten mówi „ Iskra przyjaźni puszczona w krąg, 

powróciła do mych rąk” 

17. „Promienie słoneczka” - informacja zwrotna od uczestników zajęć. 



Prowadzący kładzie na środku sali arkusz papieru, zadaniem każdego uczestnika jest 

namalowanie promyczka odpowiedniej długości. Długość promyka odpowiada 

zadowoleniu  z udziału w zajęciach: krótki – jestem niezadowolony, średni – jestem 

zadowolony, długi – jestem bardzo zadowolony. 

PRZYKŁADOWY SCANARIUSZ ZAJĘĆ Z RODZICAMI 

Temat dnia: "MOJA RODZINA"  

Cele: 

- doznawanie radości we współdziałaniu z rodzicami, 

- nabywanie swobody w wyrażaniu swych uczuć, przeżyć, doznań, 

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzina, 

- formowanie dłuższych wypowiedzi na dany temat, 

- wyzwolenie różnych form ekspresji: słownej, ruchowej, plastycznej 

- zachęcanie rodziców do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola, 

- przybliżenie rodzicom w sposób bezpośredni i atrakcyjny niektórych metod i form 

stosowanych w pracy z dziećmi, ze szczególnym zaakcentowaniem metod pedagogiki 

zabawy.  

Metody:  

pedagogika zabawy, objaśnienia, obserwacja i pokaz, metoda zadań stawianych do 

wykonania i samodzielnych doświadczeń. 

Formy: zajęcia otwarte dla rodziców, praca z cała grupą i w zespołach. 

Środki dydaktyczne:  

wizytówki - kwiatki, maskotka - miś, kolorowe flamastry, kredki, farby plakatowe, 

wycinanki, nożyczki, nagrane wypowiedzi dzieci na taśmie magnetofonowej, szary 

papier, podkłady muzyczne do zabaw, płyta CD "Kółko graniaste", chusta animacyjna. 

Przebieg zajęć:  

1. Rozdanie wizytówek - kwiatków - wpisanie imion Rodziców, dzieci, rodzeństwa 

( czasie schodzenia się), przyklejanie taśmą obustronną. 

2. Powitanie w kręgu zabawą "Witam Was..."  

"Witam Was, witam Was, 

zaczynamy już czas. 



Mama jest 

Tata jest 

Raz, dwa, trzy...". 

3. Zabawa z maskotką - przekazywaną z rąk do rąk. 

Siadamy w kole, kto trzyma maskotkę, po kolei mówi swoje imię i wymienia to, co lubi 

najbardziej.  

- Jestem Ania, lubię lody. 

- Jestem Ewa, mama Piotrka i najbardziej lubię truskawki. 

- Jestem Ola, siostra Moniki, lubię słodycze. 

4. „Portret rodzinny” - rodzice i dzieci wykonują na dowolnym wybranym formacie                         

i kształcie obraz swojej rodziny obrysowując swoje dłonie, dłoń dziecka wewnątrz 

dłoni matki lub ojca, inni członkowie obok podpisują drukowanymi literami imiona 

członków rodziny wewnątrz dłoni: MAMA DOROTA, TATA OLEK, KUBA. Ozdabiają 

prace wg własnych pomysłów. 

5. Wernisaż - ozdabianie „portretami rodzinnymi” sali, wspólne oglądanie, 

podziwianie pomysłów. 

6. Zabawa „Ciuciubabka” narysuj z zamkniętymi oczami. Rodzic ma zawiązane oczy. 

Dziecko kieruje jego pracą - mówiąc, gdzie ma rysować, w którym miejscu. Zmiana 

ról. 

7. Zabawa „Sałatka owocowa”. Wszyscy siedzą w kole na krzesłach. Odliczają od 1 

do 4. W środku koła siedzi prowadząca - nauczycielka. Poszczególnym numerkom 

przyporządkowane są owoce: "jedynki" - to jabłka; "dwójki" - banany; "trójki" - 

pomarańcze; "czwórki" - cytryny. Na hasło prowadzącej np. "jabłka" i "banany" - 

wymienione owoce zmieniają swoje miejsce. Na hasło "sałatka owocowa" - wszyscy 

łącznie z prowadzącą zmieniają miejsca. Kto nie zdąży usiąść w kole, siada na środku 

i prowadzi zabawę dalej. 

8. Masaż. Rodzic leży na podłodze, a dziecko masuje jego ciało, po chwili zmiana. 

Muzyka relaksacyjna. 

Tutaj płynie rzeczka(wzdłuż kręgosłupa rysujemy  

z góry na dół falistą linię;) 

Tędy przeszła pani  

na szpileczkach. 



( szybko kroczymy po plecach  

opuszkami palców wskazujących;) 

Tu stąpały słonie 

(powoli kroczymy  

wewnętrzną stroną dłoni; ) 

I biegały konie.  

(szybko, z wyczuciem stukamy  

dłońmi zwiniętymi w pięści; ) 

Wtem przemknęła szczypaweczka,  

(delikatnie szczypiąc wędrujemy  

po plecach na skos; ) 

Zaświeciły dwa słoneczka,  

(powoli zataczamy dłońmi  

koła, aż poczujemy ciepło; ) 

Spadł drobniutki deszczyk.  

(leciutko stukamy opuszkami palców  

na dole pleców dziecka ) 

Czy Cię przeszedł dreszczyk? 

(niespodziewanie, delikatnie szczypiemy dziecko w kark) 

10. Zabawy z użyciem chusty animacyjnej. 

"Szklana tafla", 

"Przebieganie pod chustą", 

"Rekin". 
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