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wanie się z innymi, motywację do działania, sprawność ruchową oraz twórczość  
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DZIAŁAMY

Drodzy Rodzice! Przed Wami kolejne wyzwanie. Wiecie już, że prowadząc mądre 
zabawy z dzieckiem, z pewnością przybliżycie je do osiągnięcia optymalnego po-
ziomu umiejętności i kompetencji nieodzownych na starcie edukacji szkolnej. Dla-
tego z myślą o dzieciach przygotowujących się do szkoły opracowaliśmy takie za-
bawy, które mają zarówno oswoić je z „zadaniami szkolnymi”, jak i przynieść Wam 
wiele radości. 

Umiejętności pomagających dziecku lepiej funkcjonować w szkole będziecie uczyć 
się w sposób najbardziej dla niego przyjazny i odpowiedni, czyli przez zabawę. Dla-
tego wszystkie przedstawione tutaj zabawy cechuje uniwersalizm i naturalność. 
Zawierają one wskazówki, jak je przeprowadzić oraz jakich będziecie potrzebować 
dodatkowych materiałów. Część z tych zadań możecie wykonać w domu: w poko-
ju, kuchni, podczas codziennych aktywności dziecka albo na spacerze. Te najprost-
sze możecie wykorzystać na przykład podczas urlopu.

Zabawy zamieszczone w tym materiale rozwijają przede wszystkim obszar głów-
ny: zdolności edukacyjne i artystyczne. Ale przedstawiamy również aktywności, 
które podkreślą i wzmocnią inne ważne strony dziecka, takie jak: porozumiewanie 
się z innymi, twórczość, analityczne myślenie, sprawność ruchowa, motywacja do 
działania i elastyczność w działaniu. 

Moje zawodowe doświadczenie utwierdza mnie w przekonaniu, że rodzice mogą 
wpłynąć na pełną sukcesów przyszłość dziecka, jeśli wykorzystają czas wakacji na 
mądrą zabawę z  nim. Dlatego każdy rodzic, który zdecyduje się skorzystać z  za-
mieszczonych tu propozycji zabaw (zaplanowanych na 4 tygodnie), ma możliwość 
stworzenia swojemu dziecku środowiska, które będzie w sposób optymalny sprzy-
jać jego wszechstronnemu rozwojowi. 

Zabawy ułożone są w cztery zestawy. Każdy z nich zawiera 6 zabaw. Na realizację jed-
nego zestawu przeznaczono jeden tydzień. 

Dzięki materiałowi Chcę pójść do szkoły zdobędziecie wiedzę i umiejętności po-
trzebne do skutecznego stymulowania rozwoju dziecka. Porzućcie więc myślenie, 
że dziecko „samo się” nauczy, i zacznijcie działać z pomysłem już od zaraz!
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Zabawy odnoszą się do obszarów: 

Zdolności edukacyjne 
i artystyczne

Twórczość

Analityczne  
myślenie

Sprawność  
ruchowa

Motywacja  
do działania

Porozumiewanie się 
z innymi

Elastyczność 
w działaniu
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Tydzień 2.

W drugim tygodniu będziecie wdrażać zabawy rozwijające twórczość, analitycz-
ne myślenie, sprawność ruchową, motywację do działania, elastyczność w dzia-
łaniu oraz porozumiewanie się z innymi. Pobawicie się w rozpoznawanie elemen-
tów z otoczenia różnymi zmysłami. Zachęcisz też dziecko do zabawy, podczas której 
poćwiczy autoprezentację. Przygotujecie również album z pamiątkami z wyciecz-
ki. A ponadto w zabawowy sposób będziecie rozwijać sprawność ruchową dziec-
ka i doskonalić umiejętność przeliczania przedmiotów oraz wyznaczania wyniku 
odejmowania. Przeczytacie także bajkę Bratka i porozmawiacie o swoich emocjach 
– tym razem o zawstydzeniu.

Zabawa 1. 
To ja – superpierwszak

Co jest potrzebne do zabawy: 
 • duże pudło, mikrofon (lub rurka po folii spożywczej) 

 • muzyka do tańczenia 

 • dowolny strój dla dziecka (lub farby do malo-
wania twarzy) 

Miejsce: 
pokój dziecka

Przebieg zabawy: 
Zachęć dziecko do autoprezentacji. Najpierw po-
rozmawiajcie o tym wszystkim, co dziecko wie na 
swój temat (np. dane osobowe i adres zamieszka-
nia itp.). Potem przygotujcie miniscenę z  dużego 
pudła – będzie to podwyższenie, na którym dziecko 
zaprezentuje się przed domową publicznością. Ty 
i pozostali członkowie rodziny zasiadacie na podu-
chach (dywanie) przed minisceną. Dziecko staje na 
niej przebrane w ciekawy strój i mówi „do mikro-
fonu”, kim jest, jak się nazywa, ile ma lat, kiedy ma 
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urodziny, gdzie mieszka, jakie są jego ulubione potrawy, jakie lubi zabawy, co za-
mierza robić w przyszłości, czego chce się nauczyć w szkole itp. Dodatkową atrak-
cją będzie „popis artystyczny”, np. recytacja wierszyka lub zaśpiewanie piosenki 
albo zatańczenie do muzyki. Nie zapomnijcie o wykonaniu pamiątkowego zdjęcia.

Komentarz autora: 
Warto wiedzieć, że zabawa ta przybliża dziecko do szkolnych sytuacji, w których 
powinno umieć się przedstawić, podać swoje podstawowe dane osobowe i adres 
zamieszkania. 

Nowe doświadczenia dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi rodzica: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zabawa 2. 
Gra do 10

Co jest potrzebne do zabawy: 
 • mała piłeczka (lub woreczek z grochem)

 • plastikowe butelki po wodzie mineralnej (10 sztuk)

 • żetony, np. nakrętki, kapsle, guziki, fasolki (około 30 sztuk) 

Miejsce: 
pokój dziecka 

Przebieg zabawy: 
Ustawcie puste butelki w 2–3 rzędach. Potem ustalcie miejsce, z którego będziecie 
rzucać piłeczką w kierunku butelek (połóżcie sznurek, narysujcie linię itp.). Jedna 
trafiona (przewrócona) butelka to jeden punkt (żeton). Każdy z graczy rzuca 10 razy. 
Zaczyna najmłodszy uczestnik gry. Po każdej serii rzutów dziecko liczy przewróco-
ne butelki (i żetony), a także ustala, ile butelek jeszcze stoi. 
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Na koniec tej zabawy zachęć dziecko do policzenia wszystkich celnych rzutów (zdo-
bytych żetonów). W tym celu powinno ono ułożyć w jednym rzędzie wszystkie że-
tony (swoje i rodzica) oraz policzyć je, po kolei dotykając palcem każdy z nich. Na 
końcu podaje liczbę wszystkich żetonów. Uwaga – jeśli ich przeliczanie będzie zbyt 
trudne dla dziecka, pomóż mu wykonać to zadanie. 

Zabawę warto powtórzyć kolejnego dnia. Wówczas możecie spróbować wykonać 
jeszcze dodatkowe, trudniejsze zadanie, czyli porównać wyniki z dnia poprzed-
niego i dzisiejszego. Może uda się Wam ustalić, który zbiór żetonów jest więk-
szy, a który mniejszy. Wówczas żetony należy ułożyć równo w dwóch rzędach, na 
przykład tak:

Komentarz autora: 
Ta zabawa dostarczy Wam dużo emocji oraz okazji do 
ruchu. Dziecko będzie mogło doskonalić umiejętno-
ści przeliczania oraz wyznaczania wyniku odejmo-
wania poprzez liczenie przedmiotów. 

Jeśli zabawę powtórzycie kolejnego 
dnia, dziecko uzyska także możli-
wość rozwijania orientacji cza-
sowej (co było „wczoraj”, a co 
jest „dziś”). 

Nowe doświadczenia 
dziecka:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Uwagi rodzica: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zabawa 3. 
Zgadywanki – jakie to zwierzę

Co jest potrzebne do zabawy: 
 • dobry humor i chęci 

Miejsce: 
łąka, pole, las – na spacerze lub po powrocie do domu w pokoju dziecka 

Przebieg zabawy: 
Zachęć dziecko do zabawy ruchowej opartej na naśladowaniu zwierząt na space-
rze. Obserwujcie napotkane zwierzęta. Szczególnie zwracajcie uwagę na to, jak się 
poruszają. Potem je naśladujcie. Biegajcie jak myszki (drobnymi kroczkami) albo pa-
jączki (na czworakach), chodźcie jak bociany (wysoko podnosząc kolana i machając 
ramionami jak skrzydłami) albo jak kaczki (przykucając i chowając dłonie pod pa-
chy). Skaczcie jak żabki, omijając kamienie, i latajcie jak małe motyle (przysiadając 
na chwilę na kwiatku) bądź duże ptaki. Wykonajcie pamiątkowe zdjęcia. A potem 
po powrocie do domu urządźcie zgadywanki: „Jakie to zwierzę”. 

Komentarz autora: 
Wykonujcie tę zabawę przy różnych oka-
zjach, zmieniając obiekty do naśladowa-
nia, ponieważ dziecko w klasie I powin-
no umieć naśladować precyzyjnie różne 
ruchy i gesty. Zabawa ta doskonali koor-
dynację ruchową. Czworakowanie jest 
ważne również dla rozwoju ręki (stano-
wi przygotowanie do pisania). 

Nowe doświadczenia dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi rodzica: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zabawa 4. 
Chcę zrozumieć swoje emocje. Wiem, co robić, 
kiedy pojawia się zawstydzenie

Co jest potrzebne do zabawy: 
 • Bajka Bratka z serii bajek terapeutycznych: Bajka o tym, że mówienie prawdy 

bywa bardzo trudne, dlatego powiedzenie jej świadczy o odwadze

 • pokrywka od słoika i plastelina 

Miejsce: 
pokój dziecka

Przebieg zabawy: 
O tym, jakie korzyści wynikają z przyznania się do zachowań, które powodują poja-
wienie się zakłopotania, niepewności i wstydu, a także o tym, jak można nad nimi 
zapanować, opowiada Bajka o tym, że mówienie prawdy bywa bardzo trudne, dlatego 
powiedzenie jej świadczy o odwadze. Bajka uświadamia, jak można wyrażać uczucia 
w sposób społecznie akceptowany, aby móc lepiej komunikować się z otoczeniem.

Przeczytajcie ją wspólnie z dzieckiem, a następnie porozmawiajcie o tym, jakie uczu-
cia przeżywali bohaterowie oraz jak sobie z nimi poradzili. Możesz zadawać nastę-
pujące pytania:

 • Co widzisz na ilustracji do bajki?

 • Jakie uczucia przeżywała bohaterka bajki po tym, gdy powiedziała dzieciom 
o swoich planach wakacyjnych? Czy były to uczucia dla niej przyjemne? Jak się 
zachowywała Milena na placu zabaw? (Czy była spokojna i zadowolona?) 

 • Jak sądzisz, o czym „ostrzegł” Milenę wstyd? Jak wykorzystała jego siłę? 

 • O czym ważnym dowiedziała się Milena, rozmawiając z Bratkiem?

 • Co miało znaczyć stwierdzenie Bratka: „Mówiąc prawdę, udowodnisz, że je-
steś odważna”?

Pomóż dziecku w zabawowy sposób oswoić wstyd. Oto kilka sposobów na niwelo-
wanie uczucia wstydu:

1. Rozmawiajcie, używając zabawek (misie). Możecie zadawać pytania: „Widzę, mi-
siu, że czujesz się zawstydzony. Czy chcesz opowiedzieć o swoim wstydzie?”.



9

Chcę pójść do szkoły

stacja
rodzic

Projekt okładki: Artur Tarasiewicz

Rysunek na okładce: Joanna Kłos
Opracowanie graficzne: Michał Fiłonowicz, Maciej Laska

Redaktor prowadzący: Urszula Matlak, Aleksandra Gibała
Redakcja językowa: Małgorzata Żywicka, Magdalena Bojas
Korekta: Magdalena Sikora, Marlena Dobrowolska

Fotoedycja: Joanna Reszka, Jakub Swerpel
Zdjęcia: BE&W

Ilustracje: Joanna Kłos

Publikacja zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji

© Copyright by Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. & Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska
Gdynia 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

Wydawca:
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
tel. centrali 58 679 00 00
e-mail: info@operon.pl
http://www.operon.pl

ISBN 978-83-7680-273-2

Mał go rza ta Ro żyń ska

BAJKA  O T YM ,  ŻE MÓW I EN IE  P RAWDY
B YWA  BARDZO  T RUDNE ,  DLATEGO

P OW IEDZEN IE  JEJ  ŚW I ADCZY
O ODWADZE

* * *

J
esz cze wczo raj, ma rząc o przy go dach i za ba wie, za sta na wia łem
się, co bę dę ro bić na wa ka cjach. Mo że od wie dzę swo ich przy ja -

ciół? Al bo zro bię coś eg zo tycz ne go i fa scy nu ją ce go, na przy kład po ja dę
do Afry ki na sa fa ri, by fo to gra fo wać dłu go szy je ży ra fy, prze ra ża ją ce lwy
i ol brzy mie sło nie? 

Dziś wy da rzy ło się coś, co spra wi ło, że nie mu szę się dłu żej za sta na -
wiać. Ale do rze czy. Na prze rwie od wie dzi ły mnie dzie cia ki: Jaś, Grześ,
Adaś, Ola i Ża ne ta. Za czę ły krzy czeć jed no przez dru gie:

– Ale he ca! Roz ma wia li śmy o pla nach wa ka cyj nych i Mi le na po wie -
dzia ła, że po pły nie ża glow cem do Au stra lii, do kra ju kan gu rów! I że jed -
ne go przy wie zie i bę dzie mia ła go w do mu. To do pie ro wa ka cje! 

Wszy scy na gle za pra gnę li mieć kan gu ry i je chać do Au stra lii! Ja też!
Chcia łem po roz ma wiać z Mi le ną o tej po dró ży, ale gdy ją spo tka łem
na pla cu za baw, by ła przy gnę bio na. Nie spo koj nie żu ła żel ki. 

– Po czę stuj się – wy cią gnę ła w mo ją stro nę pacz kę z żel ko wy mi mi -
sia mi. A po tem po wie dzia ła: 

– Wiesz, ja to wszyst ko zmy śli łam… Mó wi łam tak, bo chcia łam się
po chwa lić czymś in te re su ją cym… Tak na praw dę jak zwy kle po ja dę
do bab ci i dziad ka na wieś. Lu bię tam jeź dzić. Bab cia i dzia dek są ko -
cha ni, cze ka ją na mnie za wsze z ja kąś nie spo dzian ką… To od nich do -
sta łam Żar tow ni sia – i po ka za ła mi zdję cie sym pa tycz ne go żół wi ka w ter -
ra rium, któ ry jadł sa ła tę i rzod kiew kę. Zu peł nie tak jak ja na śnia da nie!

– Mi len ko – po wie dzia łem ser decz nie – uwa żam, że le piej jest po je -
chać do ko cha ją cych dziad ków niż w ob ce nie zna ne miej sce, gdzie nikt
na cie bie nie cze ka! 

– Tak są dzisz? – za py ta ła nie pew nie.
– Też chciał bym po je chać do ko goś, kto jest mi naj droż szy. A na wsi

moż na ro bić róż ne rze czy, na przy kład po dzi wiać ła ny zło tych zbóż,
żół te po la rze pa ku. No i jeść pysz ne ziar no ży ta! 

Mi le nie cią gle jed nak by ło cięż ko na ser cu. 
– Ale jak ja te raz po ka żę się dzie ciom i skąd we zmę kan gu ra? – spy -

ta ła z na dzie ją w oczach, są dząc, że coś po ra dzę.
– Po wiedz dzie ciom to, co mi po wie dzia łaś. Ja zro zu mia łem, oni też

zro zu mie ją… Mó wiąc praw dę, udo wod nisz, że je steś od waż na. Tyl ko
od waż ni po tra fią przy znać się do błę du. 

Wkrót ce Mi le na szcze rze i otwar cie po wie dzia ła dzie ciom ca łą praw -
dę. Uwa żam, że po stą pi ła, jak dziel ny i od waż ny żoł nierz. 

I nie uwie rzy cie… wła śnie otrzy ma łem za pro sze nie od bab ci i dziad -
ka Mi le ny! Cze ka ją na mnie na wsi! Ja kie to cu dow ne uczu cie! 

Głoska [ż] i litery Ż, ż, Rz, rz

Bratek_bajka U 00_01_04 YEWbr1Bu_cover  11-05-16  10:59  Page 2

02-16/N3096/XXIII
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2. Porozmawiaj z dzieckiem na temat zachowania, które spowodowało pojawienie 
się uczucia wstydu i sposobu jego zniwelowania dla dobrego samopoczucia. 

 • W jakich sytuacjach czujesz wstyd? 

 • Co dzieje się z Twoim ciałem, jakie myśli się pojawiają, gdy odczuwasz wstyd?

 • Co czujesz, gdy zrobisz lub powiesz coś, czego potem żałujesz?

 • W czym „Twój” wstyd może być pomocny? Jak można wykorzystać jego siłę? 

3. Wykonajcie odznakę „ TYLKO DLA ODWAŻNYCH” (wykorzystując 
np. pokrywkę od słoika i plastelinę). Porozmawiajcie, w jakich 
sytuacjach można ją przyznać. 

Komentarz autora: 
Wstyd jest uczuciem, które może sygnalizować, że dostrzega-
my różnicę pomiędzy nami i naszym zachowaniem a zachowa-
niem innych ludzi. Czasem pragniemy pokazać innym, że są mię-
dzy nami różnice, a czasem staramy się upodobnić do nich. 

Wstyd może być pożyteczny, może nas ostrzegać i w ten sposób pozwala uniknąć 
wielu przykrości. Dzięki wstydowi wiemy, że nie można robić i mówić wszystkie-
go, co by się chciało. Dlatego korzystne jest zastanawianie się nad konsekwencja-
mi tego, co chcemy robić (mówić) – czy na pewno będzie to dobre dla nas i innych. 

Wstyd najczęściej jest na tyle nieprzyjemny, że pragniemy jak najszybciej się go po-
zbyć. I to daje siłę. Dziecko trzeba nauczyć, jak się z tym uczuciem obchodzić. Należy 
zacząć od tego, że trzeba je w odpowiednim momencie dostrzec. Nie jest to zawsze 
takie proste, bo wstyd bywa często przez nas ukrywany. Czasem jednak uwidacz-
nia się, gdy staje się „problemem” w codziennych sytuacjach. Wstyd z pewnością 
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utrudnia zabawę i naukę. Przeżywanie go przez dłuższy czas może być powodem 
pojawienia się trudnych zachowań u dziecka, np. markotności, niechęci do zaba-
wy i nauki. Dziecko może zacząć o sobie myśleć, że jest gorsze, że jest do niczego. To 
prowadzi do osłabienia jego poczucia wartości i obniżenia samooceny. Pamiętaj-
my też, że zawstydzanie dziecka, zwłaszcza przed innymi osobami, może być powo-
dem osłabienia naszych relacji z nim (nawet zamknięcia się dziecka przed rodzicem 
i utraty zaufania). Dziecko zawstydzane przy innych zazwyczaj czuje się zdezorien-
towane, gorsze, a niekiedy nawet poniżone. Dlatego w tej kwestii zawsze powinien 
zwyciężać rozsądek. 

Nowe doświadczenia dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi rodzica: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zabawa 5. 
Poznaję świat różnymi zmysłami

Co jest potrzebne do zabawy: 
 • różne przedmioty i obiekty w otoczeniu 

 • kartka i ołówek z listą przedmiotów do poszukiwania 

Miejsce: 
mieszkanie lub przestrzeń na dworze 

Przebieg zabawy: 
Zaproś dziecko do zabawy, podczas której będziecie poszukiwać rzeczy należących 
do różnych kategorii. Będziecie je rozpoznawać, angażując różne zmysły. Przygotuj 
kartkę z wypisanymi kilkoma kategoriami obiektów. 

Znajdź 1 obiekt (rzecz, owoc itp.), który:

 • jest kwaśny (np. cytryna),

 • jest szorstki (np. wycieraczka do butów, szczoteczka do zębów), 
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 • jest cały czerwony (np. pomidor, kredka, truskawka), 

 • jest ciepły (np. woda, piasek nagrzany przez słońce, kubek z herbatą), 

 • wydaje ciche dźwięki (np. kredki, gdy rysujemy; nożyczki; kartki w książce, gdy 
je przewracamy; klocki, gdy je układamy; płynąca woda), 

 • jest lekki (np. piórko, kartka), 

 • jest ciężki (np. kamień, butelka z wodą).

Następnym razem możesz łączyć kategorie. 

Znajdź obiekt, który jednocześnie:

 • jest żółty i zielony (np. jajecznica ze szczypiorkiem, zabawka), 

 • ma rześki zapach i jest mokry (np. szampon, mydło w płynie), 

 • jest ciepły i miękki (np. poduszka, kocyk),

 • dzwoni i błyszczy się (np. dzwoneczek, metalowy spinacz),

 • szeleści i jest przezroczysty (np. worek),

 • jest lekki i lata (np. piórko, dmuchawce). 

Komentarz autora: 
W szkole dziecko będzie przyswajać 
treści programowe w sposób wielo-
zmysłowy. Między innymi do tego 
celu niezbędne okażą się sprawnie 
funkcjonujące zmysły. W czasie za-
bawy zaobserwujcie, który zmysł jest 
dla dziecka najistotniejszy i chętnie 
go wykorzystuje w  czasie uczenia 
się (eksploracji otoczenia), a z które-
go korzystać nie lubi. 

Nowe doświadczenia dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi rodzica: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zabawa 6. 
Album z pamiątkami z wycieczki

Co jest potrzebne do zabawy:

 • materiały biurowe – klej, nożyczki, pisaki, kredki itp.

 • blok techniczny, kartki do pisania, kolorowanki, gazety

 • różne obrazki, zdjęcia, pocztówki, materiały przyrodnicze 

 • mapa

 • komputer, drukarka 

 • wygodne buty, ubiór i niezbędny sprzęt na wycieczkę (np. aparat fotograficzny)

Miejsce: 

okolica, pokój dziecka

Przebieg zabawy: 

Przed wycieczką: 

Zacznijcie gromadzić materiały i różnego rodzaju informacje na temat miejsca, któ-
rego będzie dotyczyć wycieczka. Możecie skorzystać z internetu (np. zdjęcia, mapa, 
szlaki turystyczne, ciekawe miejsca do zwiedzenia, zabytki, pomniki przyrody). Na 
tej podstawie opracujcie trasę wycieczki (zwiedzania). 

W czasie wycieczki:

Wybierzcie się na wycieczkę (może być piesza lub rowerowa) i dokumentujcie jej 
przebieg, np. poprzez wykonanie zdjęć, rysowanie mapy. Zbierajcie także po dro-
dze różne elementy (kamyki, rośliny itp.). 

Po wycieczce:

Zaproś dziecko do wykonania albumu z pamiątkami z wycieczki. Powinien on zawie-
rać jak najwięcej różnorodnych elementów. Prezentując swoją pracę innym człon-
kom rodziny lub rówieśnikom w szkole, dziecko będzie wielozmysłowo utrwalać 
i zapamiętywać różne informacje (np. przez dotyk, wzrok, słuch, węch czy smak). 
Wykonując album, podzielcie się pracą, uwzględniając aktualne możliwości dziec-
ka. Im więcej zadań wykona ono samodzielnie, tym lepiej. 
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Jak wykonać album dotyczący Waszej wycieczki?

 • Wymyślcie z dzieckiem tytuł albumu, np. „Ciekawostki z wycieczki po …”. 

 • Przygotujcie okładkę oraz zapiszcie na niej tytuł i dane o autorze. 

 • Wykonajcie karty do pamiątkowego albumu, naklejając na nich zarówno go-
towe materiały (np. wydruki z internetu, zdjęcia, mapki), jak również opraco-
wane samodzielnie informacje. W albumie zamieście rysunki dziecka, map-
kę z wycieczki oraz wykonane przez Was zdjęcia. Karty ozdabiajcie zebranymi 
elemenatmi natury – można przyklejać drobne kamyczki, muszelki, zasuszo-
ne rośliny itp. 

Komentarz autora: 
Wykonanie albumu na temat wycieczki pomoże dziecku zdobywać nową wiedzę, 
poszerzać ją i porządkować. Ponadto rozwija ono zainteresowania czytelnicze, do-
skonali umiejętność czytania, rysowania, wycinania i pisania, a także ćwiczy logicz-
ne myślenie, koncentrację uwagi, pamięć i kreatywność.

Nowe doświadczenia dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi rodzica: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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