
Zabawa z balonikiem  
 
Zabawa dydaktyczna  
Opowiadanie D.Gellner “Balonik” zapoznanie z głównym bohaterem zajęć  
 
Cel zabawy: 

● podawanie określeń przez dziecko np: koloru, wielkości, ciężaru 
● aktywne słuchanie opowiadania  

 
 
Dorota Gellner „Balonik” 
 
Idę sobie z balonikiem. On na sznurku, ja chodnikiem. 
 
Ja jem ciastko, a on nie je, tylko się do sznurka śmieje. 
 
Skacze żaba z wielkim krzykiem: 
 
- Będę tańczyć z balonikiem! 
 
Smok się w smoczą skrobie głowę: 
 
- Ja balonik wezmę sobie! 
 
Mysz przebrała się w sukienkę: 
 
- Chcę z balonem iść pod rękę! 
 
Gdy balonik tego słuchał, jeszcze bardziej się nadmuchał, 
 
wrzasnął: 
 
- Tego już za wiele! Przecież ja się nie podzielę! Mogę 
pęknąć, 
 
jeśli chcecie. Lecz co wtedy mieć będziecie?[1] 

 
 
Pytania pomocnicze:  

● co robił balonik ? 
● jakie postacie pojawiły się w opowiadaniu ?    

 
 



 
[2] 

 
 

Zabawa plastyczna  

“Kolorowe balony” 
 
Cel zabawy: 

● rozwijanie pomysłowości w ozdabianiu balonów  
● umożliwienie dziecku dokonywania wyborów  

 
 



 
 
 
Potrzebne materiały:   
● balony w różnych kolorach  
● bibuła 
● farby  
● klej 
● piórka          
● flamaster 
● brokat            [3] 
 
Sposób wykonania  
Balon nadmuchujemy i ozdabiamy 
według własnego pomysłu z dostępnych 

materiałów. 
Bądźcie kreatywni :) 

 
 

Zabawa ruchowa  

“Balonowy walczyk” 
  
 
Cel zabawy:  

● rozwijanie sprawności ruchowej 
● budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca  

 
Był sobie raz balonik 

Niebieski w kropki złote 
Nie umiał wcale latać 

Choć wielką miał ochotę 
 

Aż przyszła noc gwiaździsta 
Noc tańca i muzyki 

Tej nocy sam karnawał 
Sprzedawał baloniki 

 
Na złotych były nitkach 

Na srebrnych cienkich sznurkach 
Fruwały i tańczyły 

Leciutko niby piórka 
 

Już całe miasto tańczy 
Walczyka w takt muzyki 

Wirują nad głowami 
Wesołe baloniki [4] 



 
                             https://www.youtube.com/watch?v=rSPy3rm-DtQ 
 
Opis zabawy: Dziecko wraz z rodzicem podają sobie ręce tworząc kółko, wspólnie 
trzymając balonik w ręce. Obracają się w kółko w takt muzyki - walczyk.  
 
 

Zabawa badawcza  

“Eksperymenty z balonami” 
 
Cel zabawy: 

● badanie właściwości baloników  
● tworzenie okazji do wymiany informacji  

 
 
Pomoce: 

● balon 
● materiał np: wełna, bawełna (bluzka, sweter, szalik) 
● kawałki papieru 

 
Wykonanie :  

1. Pocieramy balon o materiał i przyklejamy do ściany (mile widziana pomoc rodzica) 
2. Pocieramy balon o włosy i obserwujemy jak włosy zaczynają “wstawać”  
3. Pocieramy balon o materiał i zbliżamy do kawałków papieru, obserwujemy jak papier 

przyczepia się do balonu [5] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rSPy3rm-DtQ


 
[6] 
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