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Propozycje zabaw matematycznych: Zabawy z kostkami.

Zestaw zabaw gimnastycznych.

Przebieg:
1. Dodawanie z użyciem kostek.

 Rodzic przygotowuje 2 kostki, które mają zaklejone sześć kropek, puste pole liczy się
jako zero.

 Dziecko rzuca dwiema kostkami. Po wyrzuceniu liczy oczka.
- Podaje wynik. Uzasadnia go. Np. 5 i 4 to 9. (pięć dodać cztery to dziewięć).
2. Odejmowanie z użyciem kostek.

 Rodzic przygotowuje 2 kostki - jedna kostka zostaje bez zmian, natomiast druga ma
kropek: sześć, siedem, osiem, dziewięć, i dwa razy po dziesięć.

 Dziecko rzuca kostkami. Najpierw tą z większą liczbą oczek, a potem tą drugą. Liczy
oczka  wyrzucone  na  pierwszej,  a  potem  –  na  drugiej  kostce.  Od  liczby  kropek
z pierwszej kostki odejmuje liczbę kropek z drugiej kostki.

- Podaje wynik, Uzasadnia go. Np. 10 odjąć 6 to 4.
3. Zabawa ruchowa Z domu do domu.

 Dziecko stoi na gazecie –  w domku rozłożonym na podłodze. Kiedy usłyszy hasło:
Z domu! wybiega z domku i biega po pokoju. Hasło: Do domu! jest sygnałem do jak
najszybszego powrotu do swojego domku –gazety.

4. Karta pracy, cz.4, s.22, 23 (Załącznik 1)

Zabawy gimnastyczne
1. Zabawa orientacyjno – porządkowa Posłuszne butelki.

 Dziecko  porusza  się  swobodnie  po  pokoju,  trzymając  butelkę  w  ręce.  Na  mocne
klaśnięcie  w  dłonie  rodzica,  zatrzymuje  się  i  manipuluje  butelką:  podaje  ją  sobie
z jednej ręki do drugiej, z przodu, za plecami, pod kolanami; podrzuca i łapie.

2. Skręty Na prawo, na lewo.

 Dziecko w siadzie skrzyżnym, trzyma butelkę na głowie, przytrzymując ją rękami,
łokcie ma na zewnątrz. Wykonuje skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas
wykonuje kilka rzutów i chwytów butelką.

3. Ćwiczenie mięśni grzbietu Oglądamy butelki.

 Dziecko leży na brzuchu, trzyma butelkę w obu rękach przed twarzą. Unosi głowę,
prostuje ręce; ogląda butelkę, wytrzymuje przez chwilę. Potem powrót do leżenia –
odpoczynek.

4. Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha Z nóg do rąk.

 Dziecko leży na plecach, butelkę trzyma pomiędzy stopami. Przekazuje butelkę do rąk
za głową i powraca do siadu. Ponownie wkłada butelkę pomiędzy stopy i od nowa
wykonuje ćwiczenie.



5. Ćwiczenie przeciw płaskostopiu Sprytne stopy.

 Dziecko  w siadzie  prostym  podpartym,  butelkę  ma  pomiędzy  stopami  (pionowo).
Krąży obunóż w prawo i w lewo.

 Wałkuje butelką raz jedną, raz drugą stopą.

 W siadzie podpartym – chwyta stopami butelkę i podnosi ją do góry.
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