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Bawmy się –przestrzeganie reguł w zabawie. 
Pierwsza zabawa.Nie chcę cię znać 
 
Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać!–dzieci stoją na wprost siebie i odpychają się na niby. 
Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi daj! –zapraszają się skinieniem. 
Prawą mi daj, lewą mi daj.–podają sobie prawą rękę. 
I już się na mnie nie gniewaj!–2 razy podają sobie lewą rękę i obracają się dookoła. 

 

Druga zabawa .Dwóm tańczyć się zachciało 
 
Dwóm tańczyć się zachciało, zachciało, zachciało–dzieci w parach, ze skrzyżowanymi rękoma, 
tańczą,obracając się. 
Lecz im się nie udało, fari, fari, faro. 
Kłócili się ze sobą, ze sobą, ze sobą–zatrzymują się i delikatnie pociągają się za ręce.  
Ja nie chce tańczyć z Tobą, fari, fari, faro–wykonują gest odpychania się od siebie. 
Poszukam więc innego, innego, innego–rozchodzą się i szukają innego partnera. 
Do tańca zdolniejszego, fari, fari, faro–tańczą z nowym partnerem. 

Zachęcam do swobodnych wypowiedzi: 

 Czy lubicie się wspólnie bawić w klasie? 

 Co sądzicie o tych zabawach? 

 Kiedy udział w zabawie był przyjemny? 

 Czy były momenty mniej przyjemne? 

 Jak czuliście się, kiedy nie zostaliście wybrani do udziału w zabawie? 

 Jaka rola sprawiała wam większą radość: być wybieranym czy wybierać innych? 

 Czy ktoś się poczuł źle potraktowany podczas zabawy? 

 Czy są zabawy, które moglibyście polecić swoim kolegom i koleżankom? 

 Jakich zabaw nie polecilibyście swoim kolegom i koleżankom? 
 

W zabawie ważne jest... 
We wspólnej zabawie przeszkadza… 

 
Dyskusja. 

 A co będzie, jeżeli komuś zabawa się nie podoba? Czy musi w niej wziąć udział? 

 Czy mogą być inne powody niewzięcia udziału w zabawie? 

 Czego w takim razie uczą nas zabawy?  
 

Zabawa rozwija sprawność myślenia, wzbogaca słownictwo, poszerza granice fantazji, wyrabia refleks, 

cierpliwość, a także umożliwia uczenie się określonych ról społecznych i relacji międzyludzkich. Dzieci 

muszą nauczyć się dzielić z innymi, zamieniać rolami i przegrywać. Przegrana czy wygrana w zabawie nie 

powoduje takich konsekwencji, jak w życiu. Są sytuacje, kiedy można odmówić, ważne jednak, żeby 

wiedzieć dlaczego (bo np. mam taki dzień, że chcę się bawić sama). Wspólna zabawa ma być rodzajem 

współdziałania, ale i kompromisu. 

Narysuj swoja ulubioną zabawę. Powodzenia. 


