
 Propozycje aktywności na dzień 23.04.2020 r.                                             Starsza integracyjna

Aktywność matematyczna 

        1.Zabawa „Kapturek myśliciela” – ćwiczenie kinezjologii Dennisona poprawiające 
koncentrację. Dziecko chwyta małżowinę uszną kciukiem, palcem wskazującym i środkowym, 
masuje delikatnie dwa, trzy razy do góry, odwraca głowę w lewo, następnie w prawo i wykonuje 
taki sam masaż.

2. Rozmowa na temat zwierząt egzotycznych , nazywanie ich i wskazywanie. Układamy wycięte 
zwierzęta w dowolnej kolejności i prosimy dziecko aby pokazało które to 

np. Pokaż mi 6 zwierzę z prawej strony , który jest lew itp. (kolorowe ilustracje).

3. Zabawa wykonaj tyle ćwiczeń ile wystukam. Rodzic wystukuje dowolną ilość dźwięków ,
dziecko liczy i wykonuje tyle przysiadów, podskoków ile usłyszał dźwięków.

      4. Opowieść matematyczna.
Zabawa matematyczna ,, Ile było zwierząt?   (Dziecko dokonuje obliczenia i układa zapis 
matematyczny  Ilustracje czarno białe  po kilkukrotnym skopiowaniu mogą służyć jako liczmany. 
Dzieci mogą je pokolorować.)
 ,, Opowieść matematyczna”
 Pewnego razu wybraliśmy się z mamą do ZOO. Już po przejściu przez bramę można było 
zauważyć wybiegi dla zwierząt.
 Na pierwszym z nich ujrzałem małpy.4 z nich bujały się na linach, a kolejne 3 ujrzałem na 
drzewach. Ile było wszystkich małpek?
Poszliśmy z mamą dalej 
W drugim wybiegu zobaczyłem 3 duże lwy i 5 małych lwiątek Ile było wszystkich lwów?
Nagle 2 małe lwiątka schowały się za drzewo. Ile zostało lwów na wybiegu?
Tuż za wybiegiem lwów znajdował się pomieszczenie dla słoni. Było tam 6 dużych słoni i4 małe.
Ile słoni zobaczyłem Po chwili 2 z nich poszły szukać pożywienia Ile słoni zostało 
 Wycieczkę po ZOO przerwała na burza. Szybko z mamą udaliśmy się do domu.
Ciekawe jakie zwierzęta mogłem zobaczyć w kolejnych klatkach. Może ty spróbujesz powiedzieć 
jakie to były zwierzęta i ile ich mogło być?
Dzieci układają proste zadanie i sprawdzają zapis ułożony przez Państwa może być mylny. Dziecko
musi go poprawić.

         5.   Zabawa ruchowa,  ,, Jak się porusza słoń?
Dziecko wykonuje ruchy słonia . Można naśladować dowolnie wybrane zwierze. 



 





 

 





 



Aktywność ruchowa  
II  z woreczkami foliowymi.
Przebieg
1.  „Pomachaj woreczkiem”-dziecko spaceruje po pokoju pomiędzy rozłożonymi na podłodze 

woreczkami foliowymi. Na klaśnięcie rodzica, dziecko zatrzymuje się przy najbliższym 
woreczku, podnosi go i macha nim nad głową. Powrót do spaceru, następne klaśnięcie, dziecko 
podnosi woreczek i wita nim części ciała: ramię, brzuch, plecy, stopy, kolana itp.

2. „Chronimy się przed deszczem”- dziecko spaceruje po mieszkaniu i wymachuje woreczkiem. 
Na klaśnięcie rodzica przykuca, rozciąga woreczek na głowie udając, ze chroni się przed 
deszczem. 

3. „Suszymy woreczki”-dziecko trzyma woreczki w obu rękach. W skłonie w przód wymachuje 
nimi w przód i w tył. Po kilku ruchach prostuje się, potrząsa woreczkami w górze-strząsa krople
wody.

4. „Na wietrze”- dziecko w leżeniu przodem unosi woreczek trzymany za końce oburącz(ręce 
zgięte w łokciach, skierowane na boki). Dmucha delikatnie na woreczek(delikatnie i mocno), 
obserwuje ruch woreczka w zależności od siły podmuchu.

5. „W górę i w dół”-dziecko w leżeniu tyłem, woreczek ma włożony między stopy. Unosi go 
stopami do góry, z przełożeniem za głowę, powraca do pozycji wyjściowej.

6. „Przechodzimy przez woreczki”-dziecko zwija woreczek w rulonik. Stojąc, trzyma go w obu 
rękach. Przekłada nogi przez rulonik, wytrzymując w stanie jednonóż. Powraca do pozycji 
wyjściowej .Ćwiczenie wykonuje na zmianę: prawą i lewą nogą.

7. „Skaczemy”-dziecko przeskakuje obunóż przez woreczek rozłożony na podłodze: do przodu, do
tyłu, na lewo, na prawo.

8. „Zręczne dłonie”- zwijanie woreczka jedną, a potem drugą ręką tak, aby jak najbardziej 
schować go w dłoni.

9. „Podrzuć i złap”-podrzucanie oburącz woreczka, łapanie jednorącz. 
10. „Spacer”-spacerowanie z woreczkiem umieszczonym między kolanami.
11. „Z woreczkiem na głowie”- spacerowanie z woreczkiem na głowie, w taki sposób aby woreczek

nie spadł, co jakiś zaś kucając.
12. Ćwiczenie wyciszające„Prawidłowe oddychanie w pozycji leżącej” – dziecko leży na plecach, 

trzymając ręce na brzuchu. Następnie nabiera powietrza, po czym długo wypuszcza je ustami 
(sycząc).



 Aktywności  na wolną chwilę 

    

    



Ruchomy miś
Pokoloruj, wytnij i złóż misia, łącząc w miejscach oznaczonych kropkami.



  Do nauki czytania 

 




