
Zabawy ruchowe:

Pomoce:  2 małe maskotki lub poduszeczka „jasiek”, tamburyn (grzechotka, bębenek lub przedmiot , 
na którym można zagrać), duża poduszka lub niski stołeczek

Ćwiczenia stóp wykonujemy bez skarpet.

• Zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dziecko biega zgodnie z wystukiwanym rytmem. Gdy instrument milknie, zatrzymuje się, kładzie 
maskotkę na różnych częściach ciała, wymienianych przez Rodzica., np.: na głowie, na barku, na 
karku, na ramieniu wyprostowanym w przód, w tył, w bok, na dłoni, na plecach, na klatce piersiowej, 
pod kolanem, na kolanie ugiętej nogi, na stopie, i przyjmują taką pozycję, by maskotka nie spadła. 

• Ćwiczenia szyi, z elementem zręczności.

W staniu, maskotka na głowie. Na sygnał zrzucanie jej do rąk trzymanych na wysokości pasa. Podczas 
kolejnych powtórzeń próby chwytu jedną ręką, na zmianę – prawą, lewą.

Utrudnienie: ćwiczenie wykonać w marszu.

• Ćwiczenia wyprostne, połączone z ćwiczeniem nóg.

W staniu, maskotka na głowie. Na sygnał przysiad podparty, tak, by maskotka nie zsunęła się na 
podłogę, powrót do pozycji wyjściowej.

Utrudnienie: w przysiadzie wykonać obrót dookoła własnej osi i powrót do pozycji wyjściowej.

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Zabawy kotka z myszką.

Dziecko jest kotkiem. Ustawia się  w pozycji na czworakach.

Maskotki (myszki) leżą na podłodze przy dłoniach. Kotek trąca myszki łapkami, na zmianę: prawą, 
lewą. Przestraszone myszki uciekają – dziecko przesuwa maskotki ruchem ślizgowym do przodu, a 
kotek usiłuje dogonić myszki – w pozycji na czworakach (nie na kolanach, biodra w górze) zbliża się 
do maskotek. Myszki ponownie uciekają, i zabawa toczy się dalej.

• Ćwiczenie z elementem rzutu Przerzuć na drugą stronę.

Dziecko leży na brzuchu twarzą do przeszkody (duże auto, barykada z poduszek, niski stołeczek itp.) 
w odległości ok. dwóch metrów od głowy dziecka. Dziecko trzyma w dłoniach maskotkę, podnosi 
ramiona nad podłogę i stara się przerzucić ją na drugą stronę przeszkody. 

• Ćwiczenie stóp, z elementem równowagi.

Dziecko ustawia się przodem do przeszkody. Maskotki leżą na podłodze przy stopach dziecka. Na 
sygnał dziecko chwyta maskotkę palcami jednej stopy i przenosi na przeszkodę. Palcami drugiej stopy
zdejmuje z powrotem na podłogę.

• Ćwiczenie oddechowe.



Dziecko maszeruje dookoła, unosi maskotki trzymane w obu dłoniach przodem w górę, wykonując 
wdech, i opuszcza w dół – wykonując wydech.

Zabawa matematyczna W sklepie.

Pomoce: Pięć pasków papieru, sznurka lub taśmy , sztućce różnego rodzaju (zabawkowe lub 
prawdziwe) – po 5 sztuk każdego rodzaju, karteczki z kropkami (jak na kostce do gry) 1-5, karteczki z 
napisanymi cyframi 1-5

R. zaznacza półki – przykleja paski na stole, podłodze. Na półkach umieszcza sztućce (na jednej półce 
– jednego rodzaju).

• Liczenie i numerowanie półek.

Kartoniki z liczbami (kropkami), sztućce

Dziecko liczy półki, stosuje liczebniki porządkowe (pierwsza, druga… itd.). Potem liczy sztućce na 
każdej półce i zaznacza ich liczbę kartonikami z liczbami (kropkami).

Łyżeczki małe 4

Łyżki duże 3

Widelce  4

Noże 3 

Łyżka wazowa 1

R. opowiada, że do sklepu przywieziono towar – wymienia nazwy sztućców. Dziecko uzupełnia na 
półkach, np. 1 wazówkę, 2 łyżki, 1 nóż, 2 łyżeczki, 4 widelce.

Dziecko liczy sztućce na każdej półce i zaznacza ich liczbę kartonikami z odpowiednią liczbą kropek

• Umieszczanie kartonika z liczbą 5 przy numerze piątej półki – obok kartonika z pięcioma

kropkami – oraz obok kartoników określających liczbę sztućców na poszczególnych półkach.

• Poszukiwanie przez dzieci u siebie, w swoim ubraniu elementów, których jest pięć.

5 palców u jednej dłoni

5 palców u jednej stopy

5 guzików u sweterka...

• Zabawa Pokazujemy palce.

Kartoniki z liczbami (kropkami) od 1 do 5.

R. podnosi do góry kartoniki z liczbami (kropkami) od 1 do 5, w różnej kolejności, a dziecko pokazuje 
odpowiednią liczbę palców.



• Zabawa ruchowa Do przodu marsz.

Dziecko stoi w jednym końcu pomieszczenia. Przed nimi stoi R., który pokazuje mu kartoniki z 
liczbami (kropkami) od 1 do 5, w różnej kolejności. Dziecko nazywa liczbę, której zapis graficzny w 
danej chwili oglądaj, a następnie idzie tyle kroków do przodu, ile wskazuje ta liczba.

Zabawy na świeżym powietrzu – podwórzu lub w domu, jeśli warunki na to pozwalają

• Zabawa bieżna Ruch to zdrowie.

R. wyznacza start i metę. Na sygnał dziecko w jak najszybszym tempie pokonuje wyznaczony etap. Za 
pomocą stopera R. mierzy czas. Do zabawy można zaprosić rodzeństwo lub rodziców. Zabawę 
powtarzamy kilka razy. Na koniec zwycięzcy poszczególnych biegów zostają nagrodzeni oklaskami.

• Zabawa bieżna Bieg to zdrowie.

Dziecko biegnie po wyznaczonej trasie za rodzicem, wykonując podczas biegu proponowane przez 
niego ćwiczenia np. cwał bokiem, podskoki, krążenia ramion… Potem zamiana ról.


