
ETYKA KLASA 2C 

Dzień dobry, 

Witam Cię bardzo serdecznie. Dziś przygotowałam dla Ciebie kolejne zabawy. 
Proszę pobaw się z drugą osobą. Co ćwiczysz dzięki tym propozycjom? Otóż 
m.in.: wzmacnianie relacji z drugą osobą, umiejętności komunikacyjne, bycie 

uważnym na siebie, modelowanie swoim przykładem, ćwiczenie umiejętności 
naśladowania. Dzisiaj towarzyszyć nam będzie kolor niebieski z uwagi na naszą 
akcję „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu” dlatego też przygotowałam 
zabawy, które wkomponują się w ten wyjątkowy dzień.  Zapraszam Cię do 
zabawy i nauki przez zabawę. 

 

Zadanie 1 

Zabawa „Statek”. Drogi Rodzicu, proszę usiądźcie razem z dzieckiem na 
dywanie: dziecko jest z przodu, a Ty tuż za nim. Teraz macie Państwo bardzo 
ważną misję. Wieziecie podarunki dla dzieci, które czekają na Was już od rana. 

W trakcie podróży morskiej pojawia się niestety wiele przeszkód, które trzeba 
ominąć, aby dotrzeć do celu. A zatem powodzenie tej misji jest zależne od Was. 
Wierzę, że razem sobie poradzicie i ujrzycie twarze szczęśliwych dzieci.  

Zaczynamy… Rodzic mówi : „Na prawą burtę!” i wtedy oboje z dzieckiem 

przechylacie się na prawą stronę. Potem rodzic woła: „Na lewą burtę” – 

przechylacie się na lewą stronę. Następnie rodzic mówi: „Na wprost” . I tak 

bawicie się tak długo, aż dopłyniecie do celu. Powodzenia! 

Zadanie 2 

Zabawa „Morze-piasek” . Do tej zabawy przygotuj proszę kartkę niebieskiego i 
żółtego papieru. Niebieski to morze,  a żółte to piasek. Wyznaczcie proszę sobie  
w pokoju , np. taśmą, włóczką teren morza i teren lądu, czyli piasek. Kiedy 
Rodzic podniesie kartkę koloru niebieskiego, dziecko przechodzi na teren wody. 

Gdy pokaże kartkę żółtą, dziecko znajduje się po stronie lądu, czyli piasku.  

 

Zabawa 3 



Zabawa plastyczna: farba i pędzle. Proszę przygotuj kartkę z białego bloku, 
pędzle i niebieską farbę. Zanurz pędzel w farbie, ustaw pędzel w dół pionowo, a 
drugim pędzlem delikatnie stukaj o ten, na którym jest farba. W ten sposób 
krople farby będą opadać na kartkę .  

Powodzenia! Życzę owocnej zabawy. 

Aneta Trojanowska 

 

Oto zdjęcia do zabawy Morze-piasek. Może będą wsparciem dla Państwa. 

 

 

 


