
Zabawy weekendowe 

Materiał: makaron 

a) Zabawy sensoryczne: 

 Segregowanie materiału według rodzaju- różne rodzaje makaronu wkładamy do 

pojemnika i mieszamy. Zadaniem dziecka jest posegregować makaron.  

 Szukanie w drobnym makaronie ukrytych małych przedmiotów. Rodzic ukrywa 

malutkie przedmioty np. monetę w małym makaronie. Dziecko ma odnaleźć zgubę. 

Aby zabawa się udała musimy być sporo makaronu.  

 Zabawa kolorowym makaronem spaghetti- makaron spaghetti surowy moczymy w 

letniej wodzie z barwnikami lub bibuł,  aby się zabarwił najlepiej na kilka kolorów. Po 

wyschnięci makaronu rodzic miesza nitki makaronu. Zadaniem dziecka jest ich 

rozplątanie.  

 Pamięć dotykowa- do woreczków strunowych rodzic  wkłada różne makarony.  

Dziecko ma za zadanie rozpoznać dotykiem jaki rodzaj makaronu  znajduje się w 

woreczku. 

b) Zabawy motoryczne: 

 Malowanie makaronu farbami lub flamastrami.  

 Łowienie rybek z makaronu – do zabawy potrzebny jest  makaron „rurki”. Dziecko 

łowi  za pomocą słomek  do napojów makaronowe rybki. 

 Nawlekanie makaronu na druciki kreatywne. 

 Nakładanie makaronu na patyczek do szaszłyków. 

 Wciskanie makaronu w plastelinę. 

 Makaronowa biżuteria- z wcześniej pomalowanego makaronu dziecko może tworzyć 

korale, bransoletki.   

c) Zabawy rozwijające percepcje wzrokową: 

 odtwarzanie układu z kolorowego makaronu w płaszczyźnie poziomej i pionowej 

 Kontynuowanie rytmów- rodzic układa rytm  tworząc go z makaronu. Dziecko go 

kontynuuje. 

 Układanie obrazków z makaronu- z rożnego rodzaju makaronu można tworzyć 

obrazki.  

d) Zabawy rozwijające percepcje słuchową: 

 dźwięczące pojemniki- do pojemników po jogurtach wkładamy różne typy makaronu- 

zadaniem dziecka jest rozpoznanie po odgłosach jaki makaron jest w pojemniku 

 Makaronowa grzechotka- do plastikowego pojemnika po jogurcie wkładamy mały 

makaron. Pojemnik ozdabiamy. Zabawa polega na wspólnym  graniu na grzechotce w 

rytm piosenki. 

e) Zabawy twórcze 

 lampion z makaronu do lasani- płaty makaronu zastępują ścianki lampionu. Dziecko 

maluje na nim flamastrami. Następnie rodzi łączy ścianki lampionu klejem na gorąca 

a w środek wkład świeczkę.  

  makaronowe rybki- z dużych muszelek makaronowy za pomocą farb tworzymy rybki, 

można je potem łowić za pomocą klamerek. 
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