
Zadania na dzień 26.03. 2020 r . 
  
     Temat :  ,,Pisanki jajka malowane”.-  Zapoznanie z cyfrą 9 i jej znakiem graficznym.
Potrzebne będą : kartoniki z cyframi od 1-9 lub kartoniki z kropkami w ilości do 9, przedmioty
które Państwo posiadają w domu np. maskotki, klocki zabawki,  łyżki, pudełeczka itp.

1. Zabawa utrwalająca lewą i prawą stronę ciał ,, Pokaż gdzie masz np. dłonie, oczy, łokcie itd.
2.  Rodzice  rozkładają  dowolną  liczbę  przedmiotów  na  dywanie  zadaniem  dziecka  jest
posegregowanie  ich  i  ułożenie  odpowiedniego  kartonika  z  liczbą  –  6-latki,  5-  latki
z narysowanymi kropkami. 

3. Słuchanie wiersza S. Aleksandrzaka pt ,, Pisanki”. -rodzic czyta dziecku wiersz 
 "Pisanki" - Aleksandrzak Stanisław
 Dzieci obsiadły stół i malują pisanki:
 pierwsza - ma kreski,
 druga - ma kółka złote,
 trzecia - drobne kwiaty,
 czwarta - dużo kropek,
 piąta - srebrne gwiazdki,
 szósta - znów zygzaki,
 siódma - barwne kwiaty jak astry lub maki,
 ósma - wąskie szlaczki z zieloniutkich listków,
 dziewiąta - największa - ma już prawie wszystko:.
 i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele,
 i czarwień, i złoto, i błękit, i zieleń,
 i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał,
 dumne były z niego Hania i Małgosia... .

Pytania do wiersza
1. O czym był wiersz? 
2. Czy pamiętasz jaka była pierwsza pisanka , co miała narysowane , druga itd. 
3. Ile dzieci pomalowały pisanek? 

 
4. Pokazanie dziecku kartonika z cyfrą 9 drukowaną i pisaną ( jeżeli mogą Państwo napisać

cyfrę na kartoniku).
1. Z czym ci się kojarzy cyfra 9 (odpowiedzi mogą być różne)
2. Do czego jest ona podobna , jaka inna cyfra ją bardzo przypomina?

5. Rodzic pokazuje dziecku jak należy pisać cyfrę 9 , dziecko palcem wskazujący wodzi po
wzorze 

6. Wspólnie piszemy cyfrę w powietrzu , palcem po dywanie , blacie , można nogą itp.

7. Jeżeli Państwo odebraliście z przedszkola karty pracy to proszę poszukać w nich cyfry 9 
i wykonać zadania według poleceń ,, Litery i liczby” cz. 2 s. 8-9  Dla 5-latków książki 
różowe s. 47.  

           8. Możecie Państwo skorzystać z kart pracy przesłanych 



   





 



Zajęcie II 
Zestaw zabaw ruchowych z plastikową butelką 

Przykłady ćwiczeń do wyboru przez Państwa 

1. Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem, stojąc
w miejscu, w chodzie i w biegu w różnych kierunkach.

2.  Podrzuty  butelki  w  górę  i  chwyt  oburącz,  jednorącz  lub  dowolnie  .Po  opanowaniu
chwytów  można  wykonywać  dodatkowe  zadania  przed  chwytem:  klaśnięcie  w  dłonie
z przodu, z tyłu, wykonanie przysiadu, obrót wokół siebie w prawo, w lewo itp.

3. W staniu lub siadzie skrzyżnym – podbijanie butelki dłońmi, a następnie toczenie jej po
wyciągniętych ramionach /ćwiczyć na zmianę podbijanie i toczenie/.

4. W staniu, butelka w jednej ręce – półprzysiady i wyprosty, z jednoczesnym zataczaniem
kół butelką prawą i lewą ręką na zmianę.

5. W staniu, butelka wzniesiona w górę trzymana oburącz – puścić butelkę i złapać zanim
dotknie podłoża.

6. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód z dotknięciem
butelką podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę.

7. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód i zataczanie kół
dookoła jednej i drugiej stopy – rysujemy ósemki /ruch powinien być ciągły, przekazywanie
butelki z ręki do ręki zręczne/.

8. W staniu, butelka w jednej ręce – przekładanie butelki z ręki do ręki, wolno skłaniając się
w przód aż do pełnego skłonu. Zatoczenie pełnego koła po podłożu i powolny wyprost tym
samym sposobem, zmieniając kierunek podawania butelki.

9. W siadzie skrzyżnym, butelka na kolanach trzymana oburącz – wznos butelki w górę
i głęboki skłon w przód.

10. Siad skrzyżny, butelka na głowie, podtrzymywana palcami rąk – skręty tułowia w lewo
i w prawo; po kilku powtórzeniach ćwiczenia wykonywać kilka rzutów i chwytów butelki.

11.  Siad rozkroczny,  butelka w górze trzymana oburącz – skrętoskłon do prawe4j  stopy
i próba przełożenia przez nią butelki. Wyprost i wykonanie skrętoskłonu do lewej stopy.
Ćwiczenie  powtarzamy kilka  razy,  zwracając  uwagę na  trzymanie  butelki  oburącz  i  nie
zginanie kolan.

12. Siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwanie butelki szybkim
ruchem w przód i przysuwanie do kolan.

13. Leżenie przodem, butelka z przodu w odległości wyciągniętych rąk lub nad czołem –
skłon tułowia w tył, z jednoczesnym uniesieniem butelki /wytrzymać skłon/, a następnie
powrót do pozycji wyjściowej.

14.  Leżenie  przodem,  ręce  zgięte  w łokciach,  dłonie  na  podłożu  przy barkach,  butelka
ustawiona w małej  odległości od twarzy – głęboki wdech nosem i silny wydech ustami
w  stronę  butelki.  Ćwiczący  powtarzają  ćwiczenie,  kilkakrotnie  starając  się  silnym
wydechem przewracać butelkę.



15.  Leżenie przodem, butelka w jednej  ręce – przekazywanie  butelki  ruchem okrężnym
z ręki do ręki przed twarzą i za plecami w jednym i w drugim kierunku /cały czas ręce
proste w łokciach.

16. Leżenie  tyłem,  butelka  za  głową  w  położeniu  poziomym  trzymana  oburącz  –
jednoczesny wznos nóg i rąk i dążenie do spotkania stóp z butelką, a następnie powrót do
pozycji wyjściowej.

17. Leżenie tyłem, butelka między stopami pionowo, ręce wzdłuż tułowia – przeniesienie
nóg za głowę /leżenie przewrotne/ i dotknięcie butelką podłoża. Powtórzyć ćwiczenie kilka
razy.

18. Leżenie tyłem, nogi wzniesione i zgięte, butelka między kolanami, ręce wzdłuż tułowia
– skłon głowy w przód i podciągnięcie kolan w jej kierunku – czoło spotyka się z butelką –
i powrót do pozycji wyjściowej.

19. Siad prosty podparty lub leżenie tyłem, butelka między stopami /pionowo/ - krążenie
obunóż w prawo i w lewo, następnie krótki odpoczynek i powtórzenie ćwiczenia.

20. Siad prosty podparty, butelka w pozycji poziomej leży na nogach – wznos nóg – butelka
toczy się w stronę brzucha – opuszczenie nóg i uniesienie bioder w podporze na rękach –
butelka toczy się w kierunku stóp. Ćwiczenie należy wykonywać spokojnie, bez pośpiechu.
Nie rezygnować i powtarzać kilka razy.

21. Siad skulny podparty, stopy na butelce – toczenie butelki palcami stóp w przód i w tył,
następnie przetaczanie butelki między stopami od lewej do prawej, zwiększając stopniowo
odległość.

22. Siad skulny podparty, butelka między stopami –rzuty butelki stopami, chwyty rękami
dowolnym sposobem. Ćwiczący próbują również leżące butelki postawić z pomocą tylko
stóp.. Ćwiczyć na zmianę: rzuty i chwyty oraz ustawianie butelek.

23. Butelka z tyłu, trzymana oburącz w dole – w biegu próba dotknięcia butelki palcami
stóp lub piętami.

24. Postawa, butelka leży na podłodze – różne formy przeskoków przez butelkę: obunóż
i jednonóż w przód, w tył, w bok, z półobrotami.

25. Siad skrzyżny, butelka na głowie poziomo, podtrzymywana palcami rąk – prowadzący
podaje rytm na tamburynie, który dzieci starają się zapamiętać, a na sygnał wystukują go
o podłogę butelkami




