
GRY I ZABAWY  
 

Kółko i krzyżyk 

Gra,do której nie potrzeba wiele. Do wykonania planszy będzie potrzebna kartka z bloku 
technicznego, na niej rysujemy pola, za planszę może posłużyć,  również tektura. Aby 
przygotować pionki  wystarczy zebrać kilka  nakrętek lub wyciąć z kartki z bloku technicznego  
kwadraty i narysować na nich kółko i krzyżyk i gra gotowa 

 

 

 

 

 

Lapbook 

Lapbook jest to książka na kolanach, własnoręcznie wykonana książka, łącząca wiedzę na 
określony temat. Robi się je z kartonowych teczek  lub kolorowej kartki z bloku technicznego 
w formacie A3, którą składa się aby powstała okładka z dwiema otwieranymi okiennicami. W 
środku doklejamy karteczki w różnych kształtach i formatach, koperty na zdjęcia, itp. 
Gromadzi się odpowiedni materiał dotyczący zagadnienia np. kolory, kształty, pory roku, 
liczby.  



 
 

  

 

Drugi sposób na samodzielną książeczkę. 

Można , również przygotować kartki, podzielić na pół kartkę A4 i związać z boku  np. 
sznurkiem, wstążką. Tak przygotowaną książeczkę mały artysta  może dowolnie 
zaprojektować .  

 

  



Tajemnicze pudełko. 

Potrzebne będzie pudełko z przykrywką lub karton, jeżeli nie ma w domu tych rzeczy może 
być zwykła siatka. Do pudełka wkładamy wcześniej przygotowane karteczki z zagadkami i z 
zadaniami. Dziecko wkłada rękę do środka i losuje kartkę. W zależności jaką kartkę wylosuje 
musi odgadnąć zagadki lub wykonać zadanie. 

 

 

 

Szukanie cyferek. 

Potrzebna  będzie nam kartka A4, na kartce piszemy cyfry, ale nie obok siebie tylko tak aby 
każda cyfra była w innym miejscu. Przygotowujemy kartoniki z liczbami od 1 do 10. Zadaniem 
dziecka jest odnalezienie cyferki na kartce, zgodnie z cyferką, którą ma na kartoniku. 

 

 



Memory z kształtami. 

Przygotowujemy kolorowe karteczki z trójkątem, prostokątem, kołem, kwadratem. Każda 
figura musi mieć parę. Zadaniem dziecka jest szukanie do pary takiej samej figury, którą 
wcześniej wybrało. 

 

 

 

Szukanie takich samych kształtów. 

Na kartce A3 odrysowujemy różne kształty np. klocka, nożyczek, serca, kwadratu, koła. 
Zadaniem dziecka jest odszukanie takiego samego kształtu. 
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