
Zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym - propozycje 

Obecna sytuacja zmusza wiele rodzin do pozostania w domu razem z dziećmi. Przedstawiam 

propozycję zajęć, które nie tylko są sposobem na wypełnienie czasu, ale również stymulują rozwój na 

wielu płaszczyznach. Poniższe ćwiczenie jest odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym lub 

wczesnoszkolnym. 

OBSERWACJA WZROSTU ROŚLIN 

To proste i znane zadanie może być ciekawą propozycją, kiedy dysponujemy większa ilością czasu 

i decydujemy się na dawanie dziecku większej samodzielności w realizacji poszczególnych kroków. 

Poszczególne kroki są nie tylko okazją do poznawania świata przyrody, ale też stanowią ćwiczenia 

integrujące zmysły (dotyku, zapachu, doznań wzrokowych), pozwalają dziecku budować pozytywną 

i adekwatną samoocenę („potrafię to zrobić sam”), wytwarzają w dziecku potrzebę opiekowania się, 

ale też ciekawość świata przyrody, a nawet dla szczególnie dociekliwych maluchów mogą być lekcją 

fizyki (zachowania cieczy i system naczyń połączonych) lub ekologii (wykorzystywanie opakowań 

zamiast wyrzucania ich). Jeśli są Państwo zaintrygowani, zapraszam do lektury. Autorem zdjęć 

i opisów jest Irena Mydlarz, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie. 

Krok 1 

Wybór ziaren. W naszym przykładzie posłużyliśmy się ziarnami rzeżuchy. Łatwo je 

zasiać i na efekt wzrostu nie trzeba długo czekać. Ale oczywiście możecie użyć też 

ziaren fasoli lub zasiać rośliny kwitnące. 

 

Krok 2 

Warto namoczyć ziarna przez kilka godzin przed zasianiem. My zostawiliśmy je na noc w kubku 

z wodą. To zadanie może być jednocześnie ćwiczeniem sensorycznym, jeśli pozwolimy najpierw 

dziecku podotykać suchych ziarenek, powąchać je, a potem na przykład pozwolić dotknąć ziaren 

namoczonych i spróbować opisać doznania dotykowe i zapachowe (najpierw były suche, twarde, 

o słabym zapachu a potem mokre, śliskie, zimne, dziwnie i mocniej pachnące itp.). Nie należy się 

przejmować, jeśli dziecko nie będzie chciało dotykać ziaren, ale warto mu to zaproponować. 

W ostateczności można użyć łyżki, łopatki lub innego narzędzia. Warto zaobserwować jak dziecko 

reaguje na różne zapachy. 

 



Krok 3 

Doniczkę można wyczarować z niepotrzebnych 

opakowań po żywności (przeciętych butelek po 

mleku, jogurcie, plastikowych pudełek itp.). My 

wybraliśmy pudełko, które jest przezroczyste tak, 

aby w miarę możliwości obserwować wzrost 

korzeni. Dobrym ćwiczeniem jest poproszenie 

dziecka o samodzielne umycie pojemnika – może to 

robić ręką, gąbką lub szczoteczką – gwarantowane 

ciekawe doznania sensoryczne. Przy okazji można 

porozmawiać o różnych możliwościach wykorzystania plastikowych pojemników zamiast wyrzucania 

ich (element edukacji ekologicznej). 

 

Krok 4 

Podstawy ogrodnictwa. Pojemnik musi mieć na dole dziurki, które umożliwią odpływ nadmiaru wody. 

Dzięki temu korzenie nie będą gnić i mamy pewność, że roślinka będzie miała lepsze warunki 

do wzrostu. Woda jest potrzebna, ale w nadmiarze może zaszkodzić naszym kiełkom. Wycinaniem 

dziurek w pojemniku powinna zająć się osoba dorosła, dziecko może np. przytrzymywać pojemnik 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. My posłużyliśmy się rozgrzanym metalowym prętem, żeby 

„wytopić” dziurki w dnie naszej doniczki. 

  

 

Krok 5 

Pojemnik trzeba napełnić ziemią. Być może zastanawiają 

się Państwo, dlaczego nie bazować na podkładzie z waty 

lub ligniny? Odpowiedź jest prosta – dbamy o różne 

doznania dotykowe, a wkładanie ziemi do pojemnika, 

rozkruszanie większych grudek, wyjmowanie patyków lub 

kamieni, które tam się zawieruszyły, to nie tylko dobra 

zabawa, ale też ćwiczenie zmysłu dotyku, wzroku, 

zapachu. Praca z ziemią jest bardzo relaksująca. 

Potwierdzą to dorośli, który w wolnym czasie zajmują się 



ogrodnictwem. Przygotujmy się na mały bałagan związany z przesypywaniem ziemi– proszę wybrać 

miejsce, w którym nie będzie to stanowiło problemu (np. taras lub piwnica). Przy okazji można 

dziecko wdrażać do samodzielności, bo po wszystkim trzeba pozamiatać podłogę. 

  

Krok 6 

Po pracy z ziemią ręce wymagają porządnego umycia. Przy okazji 

warto sprawdzić, czy dziecko pamięta, w jaki sposób dokładnie myć 

dłonie i nadgarstki. Nie żałujemy mydła! Mycie musi zająć 

przynajmniej 30 sekund. Czyste ręce wyglądają i pachną inaczej. 

 

 

Krok 7 

Namoczone ziarna dziecko wlewa do przygotowanej doniczki. 

Proszę pamiętać o podstawce. My użyliśmy po prostu większego 

plastikowego pojemnika. Trzeba rozprowadzić nasionka po 

powierzchni i lekko „przykryć” ziemią. Można to robić ręką lub 

jakimś narzędziem, jeśli dziecko nie ma ochoty na takie doznania. 

Należy przy tym pamiętać, że namoczone ziarna wydzielają 

intensywny zapach. Nie każdemu maluchowi może się to podobać. 

Warto nazywać doznania zapachowe i dotykowe i pamiętać, aby 

dziecka nie zmuszać do wykonywania zadań, na które nie jest 

gotowe. Niektóre maluchy będą chętnie grzebać w ziemi i dotykać 

śliskich ziaren, inne będą wolały użyć łyżeczki lub łopatki, a jeszcze 

inne będą stały przy drugim końcu stołu zatykając ręką nos. To 

świetna okazja, żeby zaobserwować ewentualne nadwrażliwości 

zmysłowe u dziecka.  

   

 

  



Krok 8 

Świeżo zasadzone ziarna wymagają podlania. Dzieci będą dumne, gdy będą mogły wykonać 

to zadanie samodzielnie. Warto poświęcić chwilę na obserwację, jak nadmiar wody wypływa przez 

wcześniej zrobione dziurki. Jeżeli dziecko jest tym zainteresowane, możecie zrobić inny prosty 

eksperyment, który możecie obejrzeć tutaj. Nadmiar wody należy wylać. Jeśli przy podlewaniu trochę 

wody wpadnie nie tam, gdzie trzeba, pozwólcie dziecku zetrzeć porozlewane krople. 

 

Krok 9 

Ustawienie pojemnika z rzeżuchą w nasłonecznionym miejscu. Miejsce powinno być dostępne 

dla dziecka tak, żeby mogło dokonywać spontanicznych obserwacji. Pierwsze malutkie kiełki będą 

widoczne już po kilku godzinach. Czekamy na nasze z ekscytacją.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIUPiTg49UU

