
Mój drogi przedszkolaku! 
 
Przygotowałam dla Ciebie kilka ciekawych zabaw. Poproś Rodziców o pomoc  
w przygotowaniu i wspólną zabawę. Zobacz jak można zrobić wulkan, możesz 
zrobić gniotka z balona albo pobawić się w symetryczne układanki. Życzę miłej 
zabawy. 
 
 Wulkan: co wam się przyda? 
 
Domowe eksperymenty przybliżają dzieciom świat nauki.  
Do przygotowania wulkanu przydadzą się: 
- mały słoik 
- 30 ml octu 
- 2 łyżki sody oczyszczonej 
- łyżka płynu do mycia naczyń 
- barwnik spożywczy (opcjonalnie) 
- taca 

 
Jak zrobić wulkan? 
 
Wsypcie do słoika sodę oczyszczoną, wlejcie łyżkę płynu do mycia naczyń  
i ewentualnie 5 kropli barwnika spożywczego (jeśli chcecie zabarwić lawę!), 
następnie dodajcie ocet. Gotowe! Prawda, że ta zabawa edukacyjna jest 
spektakularna? 
 
https://mamotoja.pl/domowe-eksperymenty-dla-dzieci-wulkan-
wideo,eksperymenty-i-zabawy-film,1381,r22p1.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://polki.pl/rodzina/dziecko,edukacyjne-zabawy-z-dzieckiem-5-pomyslow,10031392,artykul.html
https://mamotoja.pl/domowe-eksperymenty-dla-dzieci-wulkan-wideo,eksperymenty-i-zabawy-film,1381,r22p1.html
https://mamotoja.pl/domowe-eksperymenty-dla-dzieci-wulkan-wideo,eksperymenty-i-zabawy-film,1381,r22p1.html


 Gniotek  z żelatyny – piłeczka antystresowa 
 

 
Do wykonania żelowych gniotków potrzebujecie:  
Przezroczyste balony (ja kupiłam 100szt. na allegro), kolorowe cekiny 
lub brokat, żelatynę, gorącą wodę, miseczkę z łyżeczkę w której 
wymieszacie wodę z żelatyną, butelkę do przelania żelatyny oraz lejek. 
 
Młodsze dzieci z pewnością będę potrzebowały do przygotowywaniu 
gniotka pomocy dorosłej osoby. Samo wykonanie trwa kilka minuta,  
a zabawa jest bardzo atrakcyjna zarówno dla dorosłych jak i dzieci. 
Zresztą Michał na naszym filmie sam najlepiej pokazuje swoje 
zainteresowanie z powagą i przejęciem opowiadając o naszym gniotku. 
 
Takie zabawy świetnie uczą dzieci, że można samodzielnie stworzyć coś 
z niczego. Kombinowanie i łączenie różnych mas oraz 
eksperymentowanie uczy otwartego myślenia. Sama zabawa gniotkiem 
to świetne ćwiczenie manualne, pozwala wyładować emocje i trenuje 
dłonie, a nawet rzucanie do celu. Zapraszam na film poniżej. 
 
https://youtu.be/s6vlAaFeIK8 
 
 
 

https://youtu.be/s6vlAaFeIK8


 Symetryczna zabawa dla dzieci 
 

 
Bardzo prosta zabawa zarówno dla najmłodszych jak również starszych 
dzieci, bo w łatwy sposób możesz modyfikować stopień trudności. Na 
każdym etapie możesz dostosować  zabawę do własnych potrzeb. Taka 
aktywność świetnie stymuluje rozwój dziecka, analizę i syntezę 
wzrokową oraz uczy planowania i odtwarzania. 
 
Do zabawy wystarczy kartka przedzielona na pół oraz różne przedmioty, 
które macie w domu w parach (po 2 szt np. łyżeczki, klocki, autka itp.). 
Zabawa polega na układaniu przedmiotów wzdłuż osi symetrii lub inaczej 
w odbiciu lustrzanym. Warto dziecku przy okazji takiej zabawy pokazać 
jak ułożone przedmioty wyglądają w lustrzanym odbiciu. Dla młodszych 
dzieci układamy początkowo po 3-4 przedmioty i odtwarzamy ten sam 
wzór z drugiej strony. Starszym dzieciom stopniowo zwiększmy liczbę 
przedmiotów, lub wykorzystujemy do zabawy kolorowe figury 
geometryczne. 
           



 
 

 



 

 



 
 

 
 
 
 
 



Przedmioty można układać wzdłuż wyznaczonej linii symetrii lub tez 
wykorzystywać całą przestrzeń swojej połowy kartki. Można zamieniać 
się rolami i odtwarzać to co ułoży dziecko, któremu dajemy możliwość 
wykazania się własną inwencją. Dzięki zamianie ról nie tylko odtwarzał 
nasze symetryczne układy, ale również uczył się samodzielnego 
planowania przestrzennego. 
 

 
 
https://youtu.be/LF8pzZnYFcY 
 

https://youtu.be/LF8pzZnYFcY

