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Propozycje zabaw matematycznych: „Wiosna na wsi” – ćwiczenia w klasyfikowaniu.

Propozycje zabaw gimnastycznych.

Przebieg:
1. Ćwiczenia klasyfikacyjne – Gdzie mieszkają zwierzęta? (Załącznik 1)

 Rodzic odsłania/pokazuje obrazki domów, w których mieszkają zwierzęta.  Dziecko
wspólnie z rodzicem je nazywa, a następnie pod każdym domem umieszcza sylwetę
zwierzęcia, które w nim mieszka lub tylko je wymienia. (stajnia – koń; obora – krowa;
kurnik – kura, kogut; buda – pies; gołębnik – gołąb)

2. Ćwiczenia klasyfikacyjne – Co jedzą zwierzęta? (Załącznik 2)

 Dziecko  nazywa pokarmy przedstawione  na  obrazkach  (marchew,  kapusta,  mleko,
ryby,  trawa,  kości,  mięso,  siano,  ziarna  zbóż).  Potem  układa  przy  obrazkach
określonych pokarmów sylwety zwierząt, które się nimi żywią (dziecko może tylko
nazywać zwierzęta, które się żywią danym pokarmem). Np. ziarna zbóż – kura, koń,
kaczka,  gęś;  marchew, kapusta – królik;  mleko, ryby – kot;  trawa, siano – krowa,
owca, koza, koń; kości, mięso – pies.

3. Zabawa wyrabiająca szybką reakcje na ustalony sygnał – Kwoka i kurczątka.

 Rodzic  jest  kwoką.  Rozkłada  na  dywanie  poduszki.  Zajmuje  miejsce  przed  nimi
i rozkłada przed sobą szablony cyfr (od 1 do 6). Dziecko maszeruje w określonym
kierunku, w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica, między poduszkami – kurczątko
wyszło na spacer. Na ustalony sygnał – mocne klaśnięcie w dłonie rodzica – kwoka
unosi w górę szablon dowolnej cyfry. Kurczątko zajmuje miejsce na poduszce i układa
przed sobą tyle przedmiotów (obrazki, klocki, misie, samochody), ile wskazuje liczba.
Następnie dziecko klaszcze zgodnie z liczbą ułożonych przedmiotów. 

4. Karta pracy, cz.4, s.9 (Załącznik 3)

Zabawy gimnastyczne
1.  Dziecko  porusza  się  po  pokoju  w  dowolny  sposób,  ostrożnie,  między  rozłożonymi
gazetami. Na polecenie rodzica zatrzymuje się i podnosi gazetę.
2.  Dziecko  stoi  w  rozkroku,  trzymając  oburącz  złożoną  gazetę  –  w  skłonie  w  przód
wymachuje gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach prostuje się i potrząsa gazetą w górze.
3.  W  leżeniu  przodem  –  dziecko  unosi  gazetę  trzymaną  za  końce  oburącz  (ręce  zgięte
w łokciach, skierowane na boki), dmucha na gazetę i wprowadza ją w ruch.
4. W staniu – dziecko zwija gazetę w rulonik. Rulonik trzyma za końce, z przodu – przekłada
nogę  przez  rulonik,  wytrzymuje  w staniu  jednonóż,  wykonując  dowolne  ruchy  uniesioną
nogą, a następnie tą samą drogą przejście do pozycji wyjściowej (ćwiczenie należy wykonać
prawą i lewą nogą, na zmianę).
5. Dziecko ugniata gazetę tak, aby powstała kulka (piłka) – rzuca kulką i chwyta ją w miejscu,
w chodzie,  w biegu;  rzuca i  chwyta,  wykonując  dodatkowe zadania,  np.:  przed chwytem
wykonuje klaśnięcie, dotyka ręką podłogi, robi rękami młynek, wykonuje obrót itp.



6. Dziecko maszeruje z kulką na głowie w różnych kierunkach, tak, aby kulka nie spadła na
podłogę.
7.  Dziecko maszeruje  we wspięciu  na palcach,  z  kulką na głowie,  i  przechodzi  do siadu
skrzyżnego.

 W siadzie skrzyżnym – wykonuje skręty głową w prawo, w tył i w lewo, w tył.

 W  siadzie  podpartym,  kolana  ma  rozchylone,  kulkę  położoną  między  stopami  –
podrzuca kulkę stopami, chwyta rękami.

 W  marszu,  kulka  trzymana  w  dłoni  (prawej,  lewej)  –  ćwiczenia  oddechowe  –
wykonuje wdech nosem i próbuje zdmuchnąć kulkę z dłoni.
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