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Dodatkowe zabawy do puzzli sensorycznych
AUTA

Dodatkowe zabawy nawiązują do puzzli sensorycznych „Auta”. 
Wsiadaj za kierownicę – bo nie ma to jak cztery kółka!

SAMOCHODEM, HEN, PRZED SIEBIE – MOŻE ZABRAĆ RÓWNIEŻ CIEBIE?

• Ułóżcie puzzle sensoryczne „Auta” i opowiedz razem z dzieckiem, co widać na obrazku. Co Zygzak 
i Złomek robią na tej krętej drodze? Zastanówcie się, czym między sobą różnią się te dwa auta 
(wielkością, kolorem, kształtem itp.).

• Czas na zabawę w samochody! Najpierw zapoznaj dziecko z takimi pojęciami jak: prawo, lewo, 
przód, tył, wolno, szybko. Wyobraźcie sobie, że jesteście autami i bierzecie udział w wielkim 
wyścigu. Dla ułatwienia wyznacz linię startu i znajdującą się niedaleko linię mety. Stań obok 
dziecka tak, jakbyście znajdowali się na starcie. Poruszajcie się zgodnie z podawanymi przez Ciebie 
hasłami, np.: w prawo, w lewo, szybko, wolno – aż „dojedziecie” do mety.
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• Kolejna zabawa ruchowa! Wybierzcie się na dwór i zagrajcie w grę „Mamo, ile kroków do            
ciebie?”. Stań w odległości kilkunastu metrów od dziecka. Kiedy maluch pyta: „Mamo, ile kroków 
do ciebie?”, podajesz liczbę i rodzaj kroków. Na przykład: „dwa tip-topki” (stopa za stopą), „jeden 
słoniowy” (wielki krok), „cztery parasolki” (kroki z obrotem wokół własnej osi), „trzy żabki” (skoki 
w przysiadzie). Zabawa kończy się, jak tylko dziecko dojdzie do Ciebie. 

Przeczytaj dziecku poniższy wierszyk pt. „Paluszek i główka”. Zapytaj, czy rozumie, o czym on 
opowiada. Jeśli nie, wytłumacz mu znaczenie takich pojęć jak: głowa, oczy, łydka, udo czy stopa. 
Poproś malucha, aby przy kolejnym czytaniu wskazywał palcem części ciała, o których mowa jest w 
wierszyku.
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 „Paluszek i główka”

Na mej głowie włosy widać,
Są też uszy – wszystko słychać!
Mam tu ładnych oczek parę,
Niżej nosek, dacie wiarę?
A usteczka wciąż gotowe
Chronić ząbki bardzo zdrowe.
Całą głowę dźwiga szyja,
Duet ten jej nawet sprzyja.
A to brzuszek z pępkiem małym,
Po obiedzie pełny cały!
Głaszczę go rączkami dwiema,
Złego w tym nic przecież nie ma.
Pięć paluszków w rączce mojej,
No i w stópce – również Twojej.
Jedna noga, druga noga,
Każda równie bardzo droga.
Tu kolanko, tam kosteczka,
A pod udem jest łydeczka.
Chociaż latek u mnie mało,
Znam ja dobrze moje ciało!


