
ODWZOROWanki 

z Czyściochami

CO DAJE dziecku ZABAWA?

ZABAWA 1 ZABAWA 2

Zanim zaczniecie zabawę:

2-3
lata

dla
 dzieciUczy analizy wzrokowej.

Trenuje koncentrację oraz skupienie.

Uczy przetwarzania informacji od lewej do prawej strony.

Przygotuj 2 kartki w formacie A4 i mazak lub kredkę.

Narysuj samodzielnie plansze do gry – jedną stronę kartki podziel na 4 części, tak aby 
powstały 4 równe pola, a drugą stronę na 6 części, tak aby powstało 6 równych pól.

Powtórz czynność na drugiej kartce.

Wydrukuj 12 kart z Czyściochami (str.2). Jeśli jest to możliwe, zaangażuj dziecko  
w wycinanie kart.

Będziecie potrzebować: 2 plansze podzielone na 4 części 
oraz 12 kart z Czyściochami (str. 2).

Usiądź obok dziecka po tej samej stronie stołu  
lub na dywanie.

Połóż przed dzieckiem planszę, stroną z 4 okienkami.  
Na każdym polu umieść po jednej karcie  
(każda z kart powinna przedstawiać innego bohatera  
– np. Świnkę Zakatarzynkę, Jelonka Gładzia,  
Psa Łapsona i Lisicę Rudkę).

Wspólnie nazwijcie cztery Czyściochy, które zostały 
umieszczone na polach.

Następnie podaj dziecku drugą planszę i poproś,  
aby ułożyło taki sam układ, patrząc na Twoją planszę  
i starając się zachować zasadę układania od lewej  
do prawej strony, jeden po drugim.

Będziecie potrzebować: 2 plansze podzielone na 6 części 
oraz 12 kart z Czyściochami (str. 2).

Usiądź obok dziecka po tej samej stronie stołu  
lub na dywanie.

Połóż przed dzieckiem planszę, stroną z 6 okienkami.  
Na każdym polu umieść po jednej karcie  
(każda z kart powinna przedstawiać innego bohatera  
– Świnkę Zakatarzynkę, Jelonka Gładzia, Psa Łapsona, 
Lisicę Rudkę, Królika Higienka i Kotkę Pupilkę).

Wspólnie nazwijcie Czyściochy, które zostały 
umieszczone na polach.

Następnie podaj dziecku drugą planszę, aby ułożyło 
taki sam układ, patrząc na Twoją planszę i starając się 
zachować zasadę układania od lewej do prawej strony, 
jeden po drugim.
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Czyściochowo

Czyściochowe piosenki oraz bajki z bohaterami Czyściochowa znajdziesz na kanale Rossnę! na Youtube.
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