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Dodatkowe zabawy do zestawu „Na wsi”
PRANIE

Dodatkowe zabawy nawiązują do klocków z koszulką i wieszaniem prania. 
Zapraszamy do wspólnych zabaw przy okazji prania. Będzie wesoło! 

„TYLKO DWIE MAM RĄCZKI MAŁE, LECZ DO PRANIA DOSKONAŁE!” 

Wspólnie z dzieckiem odnajdźcie w domu: klamerki do wieszania prania (plastikowe, drewniane), 
ręczniczki lub ściereczki (chusteczki), koszyczek (lub inny pojemnik, gdzie będziecie bawić się 
we wkładanie prania). Rozstaw w pokoju dwa krzesła z oparciem, przywiąż pomiędzy nimi 
sznureczek lub linkę (skakankę) – w tym miejscu będziecie bawić się w rozwieszanie prania. 

Wspólną zabawę możecie zacząć od wesołej wyliczanki, którą mówicie głośno razem z dzieckiem, 
klaszcząc (lub tupiąc) rytmicznie przy każdym wypowiadanym wyrazie:
„Chociaż rączki małe mam, swoje pranie wieszam sam!
Raz, dwa, trzy – wieszasz ty!”
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Osoba, na którą wskaże wyliczanka, wyciąga po kolei z koszyczka ściereczki (chusteczki etc.). 
Przed zawieszeniem ich na sznureczku strzepuje je tak, jak robi się to z praniem. 
A druga osoba liczy głośno, ile razy pranie zostało strzepnięte, np.: „Raz, dwa, trzy!”.
Teraz wieszamy ściereczkę na sznureczek i przypinamy klamerkami. Dziecko głośno liczy wpinane 
klamerki. Potem wieszamy obok siebie dwie ściereczki (ręczniczki), dziecko sprawdza, która 
ściereczka jest większa, a która mniejsza. Przypina na każdej ściereczce klamerki – jak najbliżej 
siebie. Następnie głośno liczy, ile klamerek zmieściło się na każdej ściereczce. 
Na której jest ich więcej, a na której mniej?

CZAS NA PRANIE!

Odczytaj dziecku poniższy wierszyk Marii Konopnickiej. Zapytaj, czy rozumie, o czym on opowiada? 
Jeśli nie, wytłumacz maluchowi poszczególne określenia z wierszyka (możesz też posiłkować się 
minisłowniczkiem podanym poniżej wierszyka).

Tekst: Maria Konopnicka

Pranie

Pucu! Pucu! Chlastu! Chlastu!
Nie mam rączek jedenastu,
Tylko dwie mam rączki małe,
Lecz do prania doskonałe. 

Umiem w cebrzyk wody nalać,
Umiem wyprać... No... I zwalać, 
Z mydła zrobię tyle piany, 
Co nasz kucharz ze śmietany... 

I wypłuczę, i wykręcę,
Choć mnie dobrze bolą ręce.
Umiem także i krochmalić,
Tylko nie chcę się już chwalić!
– A u pani? Jakże dziatki?
Czy też brudzą się manatki?

– U mnie? Ach! To jeszcze gorzej:
Zaraz zdejmuj, co się włoży!
Ja i praczki już nie biorę,
Tylko co dzień sama piorę!

Tak to praca zawsze nowa,
Gdy kto lalek się dochowa!

Słowniczek:
Cebrzyk – drewniane wiaderko, kubeł
Zwalać pranie – zrzucać na jedną stertę, kupkę
Krochmalić – usztywniać tkaninę (np. wypraną chusteczkę) za pomocą krochmalu – 
  czyli płynu robionego najczęściej z mąki ziemniaczanej
Dziatki – dzieci
Manatki – ubranka
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Pobawcie się z dzieckiem w robienie prania. Do plastikowej miski nalej ciepłej wody i pozwól 
dziecku „wyprać” w niej np. swoje ulubione chusteczki albo szaliczki. Podnosząc praną 
chusteczkę i upuszczając ją do miski z wodą – tak jak robi się to przy ręcznym płukaniu – zwróć 
uwagę, jaki wydobywa się dźwięk (jak w wierszyku: „Chlastu, chlastu”). 
Pozwól dziecku, by zaproponowało, jak trzeba postępować z pranymi rzeczami, by wydobywał się 
dźwięk „pucu, pucu, szuru buru” itp. Poproś dziecko, by natarło chusteczkę mydłem 
i „wyszorowało” ją – jak przy zapieraniu plamy. Jaki dźwięk się wtedy wydobywa? 
Czy po namydleniu pranie jest takie samo w dotyku, czy inne? Dolej płynu do płukania i zróbcie 
w misce dużo piany. Przyłóżcie ucho: czy piana też wydaje dźwięk, nawet jeśli jej nie dotykamy? 
Pozwól dziecku pobawić się pianą. Zadawaj pytania: „Czy jest delikatna czy twarda? 
Lekka czy ciężka? Z czym ci się kojarzy? Czy znasz inne rzeczy delikatne i puszyste jak piana?”. 
Puśćcie wodze fantazji i pobawcie się razem w budowanie z piany różnych figur w misce, 
dmuchajcie w pianę, powodując burzę śnieżną – maluchy uwielbiają takie zabawy!

Po praniu czas na wieszanie czystych rzeczy! 
Pamiętaj: pozwalając uczestniczyć dziecku w codziennych pracach, możesz rozwijać jego motorykę 
i poczucie przestrzeni, a także uczyć takich określeń i różnic jak: mały, duży, krótki, długi itp.  
Niech maluch pomaga ci wyjmować pranie z pralki i rozwiesza je razem z tobą. Może posegregować 
skarpetki swoje i taty, koszulki swoje i mamy (w ten sposób nauczy się rozróżniać pojęcia duży – 
mały). Pozwól, by dziecko wywracało skarpetki na prawą stronę i kompletowało je w pary. 
Przy większych gabarytowo rzeczach (ręczniczki, ścierki, koszule taty) możecie wspólnie strzepywać 
pranie i głośno liczyć każde strzepniecie (jak przy wyżej wymienionej zabawie). 
Wspólnie przypinajcie do prania klamerki, jednocześnie licząc je. 
Klamerki do wieszania prania to kopalnia wspaniałej zabawy! Jeżeli macie w domu klamerki 
plastikowe i drewniane (najlepiej w różnych kolorach), możecie bawić się w:

KLAMERKOWE ZAGADKI

Wysypujecie na podłogę wszystkie klamerki, a dziecko ma wykonać kolejne ćwiczenia:
– segreguje klamerki na dwie grupy (osobno drewniane, osobno plastikowe), następnie wspólnie 

liczycie, których jest więcej, a których mniej
– segreguje klamerki na osobne stosy (każda stos – osobny kolor)
– klamerkowe rytmy i sekwencje: ułóż w szeregu klamerki w określony sposób, np. 2 drewniane,      

1 plastikowa, 2 drewniane. Dziecko ma ułożyć obok taki sam rytm. Możecie też w ten sam sposób 
układać rytmy z kolorów. Warto zacząć od prostych rytmów – składających się z kilku klamerek,    
a po pewnym czasie można wydłużać i komplikować sekwencje.

ĆWICZYMY LATERALIZACJĘ I ORIENTACJĘ W PRZESTRZENI

Przyjrzyjcie się dobrze dziewczynce wieszającej pranie na obrazku. Ustawcie się obok swojego 
sznurka na pranie – tak jak ta dziewczynka. Dziecko chwyta ściereczkę (ręczniczek, chusteczkę itp.) 
i na wezwanie rodzica próbuje tak ją ustawić, by zasłonić odpowiednio: brzuszek (tak jak na 
obrazku puzzlowym). Następnie na właściwe hasło zasłaniamy głowę, znów brzuszek, kolana. 
Osoba prowadząca ćwiczenie może też używać określeń typu: „Wyciągamy lewą rączkę w bok 
i strzepujemy chusteczkę 3 razy. Liczymy głośno: raz, dwa, trzy!”, „A teraz wyciągamy prawą rączkę 
w bok i strzepujemy chusteczkę”.
Następnie bierzemy frotowy ręcznik, rolujemy go w wałek i udajemy, że wałkujemy ciasto.


