
Guziki potrafią wywołać u dzieci zaciekawienie, pomysłowość, ekspresję twórczą. Guziki są 

przeróżne: małe, duże, o rożnych dziwnych kształtach, jednobarwne, różnokolorowe, obciągnięte 

materiałem, metalowe, plastikowe, płaskie, wypukłe. Taka ich różnorodność powoduje 

zaciekawienie dzieci, przyciąga ich uwagę a zgromadzenie ich nie wymaga wielkiego wysiłku- 

wystarczy zachęcić dzieci, rodziców i w ciągu kilku dni można zgromadzić całą ich kolekcje. 

Zabawy z wykorzystaniem guzików. 

1. Zabawa „Segregowanie guzików” 

Do gry potrzebne są różnorodne guziki w 4 kolorach, 4 pudełka oraz kartoniki określające cechy 

guzików(kolory, liczba oczek, kształty). 

– posegreguj guziki według koloru do każdego pudelka. Aby nam się nie pomyliło oznaczymy 

każde pudełko kartonikami z kolorem( do każdego pudełka można przypiąć kartonik z kolorem np. 

czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym) 

– posegreguj guziki inaczej, teraz nie jest ważny kolor, ważna będzie liczba dziurek w guzikach(do 

każdego pudełka należy przypiąć kartonik z liczba dziurek, np. 2, 3, 4) 

– teraz podziel guziki według kształtu. Najważniejszy będzie teraz kształt guzików( do każdego 

pudełka należy przypiąć kartonik z kształtami guzików, mogą to być koło, trójkąt, kwadrat, 

prostokąt). 

2. Zabawa „ Przeciwstawne pary”. 

Kładziemy na podłodze guzik i mówimy np. okrągły. Zadaniem dziecka jest znalezienie 

przeciwstawnego słowa do wyrazu okrągły, czyli guzik- kwadratowy i wybranie takiego guzika ze 

zbioru guzików( biały- czarny, duży- mały, płaski- wypukły itd.)- układanie z guzików par 

przeciwstawnych. 

 

3. Obrazek z guzików 

Dziecko na tekturowej podkładce(z bloku technicznego) rozciera plastelinę i układa według 

własnego pomysłu obrazek z guzików- może to być również praca na określony temat np. wiosna, 

4. Projektowanie guzików. 

Z tektury dziecko wycinają guziki (dowolny kształt guzika). Projektują guzik i ozdabiają go według 

własnego pomysłu. Wykorzystują plastelinę, kredki, farby, wełnę, sznurek, kolorowy papier, resztki 

materiałów. 

5. Guzikowe dyktando 

Dzieci na kartkach układają guziki pod dyktando rodzica, np. połóż guzik w prawym górnym rogu, 

pośrodku kartki, w dolnym lewym rogu. 

6. Guzikowe wieże 

Dziecko stara się ułożyć jak najwyższą wieże z guzików. 

7. „Jednoręki łowca” 

Guziki leżą rozsypane na podłodze. Dziecko otrzymuje rękawice z jednym palcem (może być to 

rękawica kuchenna). Zadaniem dziecka jest zebranie jak największej liczby guzików. Następnie 

dziecko przeliczają zebrane guziki. 

8. Układamy wzór 

Na stoliku układamy wzór z guzików, po czym prosimy dziecko, aby ułożyło podobny. 



9. Jestem spostrzegawczy. 

Układamy przed dzieckiem 5 guzików w dowolnej kolejności. Dziecko rozmawia na temat 

guzików- koloru, kształtów, materiału, z jakich je wykonano. Następnie odwraca się a rodzic 

zabiera jeden guzik i prosi dziecko, aby zgadło którego brakuje. 

10. „O jaki guzik proszę?” 

Przed dzieckiem leżą rozsypane guziki. Rodzic opisuje wygląd guzika a zadaniem dziecka jest 

odnalezienie guzika odpowiadającego opisowi. 

11. „Zaczarowany worek” 

Dziecko wkłada rękę do worka pełnego przeróżnych guzików. Wyciąga jeden guzik i określa 

wszystkie jego cechy- kształt, kolor, wielkość, materiał, z jakiego jest zrobiony, ilość dziurek, czy 

jest płaski czy wypukły, ozdobny, do czego można go przyszyć. itd 

 
 


