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Propozycje zabaw matematycznych „Wiosna na łące”.

Zestaw zabaw gimnastycznych

Przebieg:
1. Zabawa Na łące. (Załącznik 1)

 Rodzic przygotowuje dziecku kostkę do gry i  obrazki z mieszkańcami  łąki (żabki,
biedronki,  koniki  polne,  ślimaki,  bociany).  Zadaniem  dziecka  jest  rzucać  kostką
i układać przed sobą tyle sylwet zwierząt jednego gatunku (np. same biedronki) ile
wskazuje liczba oczek na kostce. Na koniec dziecko liczy ile rodzajów zwierząt ma
przed sobą.

2. Zabawa matematyczna Motyle i kwiaty.

 Rodzic przedstawia dziecku sytuacje, np.

 Pewnego  dnia  zakwitły  na  łące  2  stokrotki;  następnego  dnia  zakwitły  jeszcze  3.
Ile stokrotek zakwitło na łące?

 Na łące rosło 8 stokrotek. Dzieci zerwały 4 stokrotki. Ile stokrotek zostało?

 W słoneczny dzień nad łąką fruwały 4 motylki cytrynki. Za chwilę przyleciało jeszcze 6
motylków. Ile motylków fruwa teraz nad łąką?

 Na kwiatach  siedziało  10  motylków cytrynków.  3  motylki  odfrunęły.  Ile  motylków
zostało na kwiatach?

 Dziecko układa liczmany (np. klocki), liczy je i odpowiada na pytania.
3. Zabawa ruchowa Mieszkańca łąki.

 Dziecko porusza się w rytm muzyki. W momencie, kiedy rodzic klaśnie w dłonie  1
raz –  dziecko zamienia  się  w  żabkę –  skacze  w przysiadzie,  kiedy rodzic  klaśnie
w dłonie  2 razy  – dziecko zamienia się  w  motylka – biega,  machając palcami  jak
skrzydełkami na wysokości ramion, kiedy rodzic klaśnie w dłonie  3 razy – dziecko
zamienia się w  bociana – chodzi, unosząc wysoko kolana, z rękami wyciągniętymi
w bok i porusza nimi jak skrzydłami. 

4. Karta pracy, cz.3, s.55 (Załącznik 2)

Zabawy gimnastyczne
1. Zabawa ożywiająca – Chronimy się przed deszczem.

 Dziecko biega po pokoju, swobodnie wymachując woreczkiem foliowym. Na mocne
klaśnięcie rodzica w dłonie przykuca, rozciąga woreczek na głową – chroni się przed
deszczem.

2. Ćwiczenie równowagi – Przechodzimy przez woreczki.

 Dziecko  zwija  woreczek  w  rulonik.  Stojąc,  trzyma  go  przed  sobą  w  obu  rękach.
Przekłada  nogi  przez  rulonik,  wytrzymując  w staniu  jednonóż.  Potem powraca  do
pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonuje na zmianę: prawą nogą i lewą nogą.

3. Zabawa bieżna – Na swoje miejsce.



 Dziecko rozkłada woreczki na podłodze; biega między nimi przy muzyce.  Podczas
przerwy w grze dziecko musi na najszybciej  usiąść na najbliższym woreczku. Przy
kolejnych powtórzeniach zabawy rodzic może zabierać po jednym woreczku.

4. Skoki – Skaczemy.

 Dziecko przeskakuje obunóż przez woreczek rozłożony na podłodze: do przody, do
tyłu, na prawo, na lewo.

5. Ćwiczenia zręczności – Zręczne dłonie.

 Dziecko zwija woreczek jedną, a potem drugą ręką w taki sposób, aby jak najbardziej
schwał się w dłoni.

6. Rzuty i chwyty – Podrzuć i złap.

 Dziecko robi z woreczka kulkę, podrzuca ją oburącz, potem jednorącz i łapię.
7. Zabawa rytmiczna – Zagraj rytm.

 Dziecko  porusza  się  w  rytm muzyki,  trzymając  woreczek  w  jednej  ręce.  Podczas
przerwy  w  grze  wystukuję,  uderzając  w  woreczek  drugą  ręką,  wcześniej
zaproponowany przez rodzica rytm.
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