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Propozycje zabaw pod hasłem
! Zabawy w mierzenie długości” Długi, krótki”.                                                                                   
II Zabawy ruchowe                                                                                                                                 

Zabawy w mierzenie długości” Długi, krótki”.                   
Przebieg:                                                                                                                                                 
1. Ilustrowanie treści piosenki „Boogie-woogie” ruchem: poruszanie się do melodii według słów.     
https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg                                                       

Tekst:                                                                                                                                                      
Do przodu prawą rękę daj,
Do tyłu prawą rękę daj
Do przodu prawą rękę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu lewą rękę daj
Do tyłu lewą rękę daj
Do przodu lewą rękę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu prawą nogę daj
Do tyłu prawą nogę daj
Do przodu prawą nogę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu lewą nogę daj
Do tyłu lewą nogę daj
Do przodu lewą nogę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg


I od nowa zaczynamy taniec ten

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten                                                                                                             
2.Kto jest wyższy a kto niższy - rodzic stwierdza że jest wyższy od dziecka, ale co powie, kiedy 
przyklęknie na kolano? - Czy nadal jest wyższy?                                                                           
Dziecko wyszukuje w otoczeniu przedmiotów wyższych i niższych od rodzica.
3. Co jest wyższe od nas? - dziecko szuka rzeczy wyższych i staje obok.
3. Co jest niższe od nas? - dziecko szuka i staje obok rzeczy niższych.                                                
4.Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą.                                                                                     
Dziecko mierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą(palce jednej stopy dotykają pięty 
drugiej stopy) i głośno licząc.                                                                                                                 
5.Mierzenie długości dywanu stopa za stopą.                                                                                        
Dziecko mierzy długość dywanu, stawiając stopę przed stopą(palce jednej stopy dotykają pięty 
drugiej stopy) i głośno licząc.                                                                                                                 
6. Mierzenie stolika za pomocą łokcia, dłoni i palców.
Rodzic dokładnie pokazuje odkąd dokąd jest łokieć, dłoń i palce.
Rodzic mierzy stolik łokciem i stwierdza, że długość stolika wynosi: 4 łokcie 
Następnie dziecko mierzy stolik łokciem i określa jego długość.
Takich samych pomiarów dokonujemy za pomocą dłoni i palców głośno licząc.                                 
7.Zabawa w mierzenie
Dziecko chodzi  po mieszkaniu i dokonuje pomiaru wybranych przedmiotów za pomocą klocków. 
 8.Rodzic pokazuje różnego rodzaju miary - taśma krawiecka (kto jej używa?), miarki stolarskiej 
(kto jej używa, do czego służy?), linijki. Wszystko to służy do mierzenia długości. Co mają 
wspólnego? Co się znajduje na każdym narzędziu do mierzenia długości? Rodzic objaśnia dziecku. 
Dziecko wybiera sobie narzędzie i może przystąpić do mierzenia, mierzy co chce.            

II Zabawy ruchowe 
Potrzebne materiały:poduszki, butelki, kartony, piłka, kostka do gry planszowej
Przebieg:

1.Wyścig żółwi-Dziecko wraz z rodzicem lub rodzeństwem ustawia się na mecie w pozycji na 
czworakach. Każdy ma na plecach balast w postaci poduszki. Każdy porusza się na czworakach 
najszybciej jak potrafi. Gdy poduszka spadnie zaznaczamy od miejsca dokąd żółw dotarł. 
2.Butelkowy slalom- rodzic rozstawia butelki(lub inne przedmioty) w pokoju na podłodze. Dziecko 
chwilę przygląda się rozstawionym przedmiotom i zapamiętuje gdzie one stoją, po czym rodzic 
zawiązuje dziecku oczy. Zadanie polega na przejściu slalomu w taki sposób, aby nie przewrócić 
żadnego przedmiotu. 3.Tor przeszkód-rodzic rozstawia w mieszkaniu różne przedmioty, które będą 
stanowiły tor przeszkód do pokonania przez dziecko:                                                                           

 -kartony przez środek których trzeba się przeczołgać,                                                                          
-krzesła na które trzeba się wspinać,                                                                                                      
-kołdra na której trzeba zrobić fikołka,                                                                                                  
-piłka, którą trzeba ucelować do miski,                                                                                                  
4.Rzucanie do celu:na podłodze ustawiona miska lub wiaderko. Dziecko rzuca do celu zmięte kulki 
z gazety.                                                                                                                                                  
5.Rzuć kostką i podskocz- dziecko rzuca kostką, przelicza ile jest oczek- tyle razy podskakuje, robi 
przysiadów.                                                                                                                                             
6.Relaksacja- leżenie na plecach z poduszką na brzuchu, wciąganie powietrza nosem                        
i wypuszczanie ustami.
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