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Propozycje zabaw matematycznych: Zabawy z sześcianem.

Propozycje zabaw gimnastycznych.

Przebieg:
1. Przypomnienie cech kwadratu.

 Rodzic mówi:
- Nakreśl w powietrzu kształt kwadratu.
- Jakie są boki kwadratu?
2. Zapoznanie z sześcianem.

 Rodzic  przygotowuje  z  papieru  kilka  sześcianów  różniących  się  wielkością.
(Załącznik 1)

 Rodzic  prezentuje  dziecku  przygotowane  wcześniej  sześciany.  Nazywa  figury.
Dziecko je ogląda. Liczy ściany. Określa ich kształt – kwadrat. Układa figury według
wzrastającej wielkości, a potem – według malejącej.

3. Karta pracy, cz.4, s.40. (Załącznik 2)

 Oglądanie sześcianów. Określanie różnic i podobieństw między nimi. 

 Oglądanie rozłożonego sześcianu – jego siatki.  Liczenie kwadratów. Rysowanie na
każdej ścianie innego owada. Oglądanie obrazków sześcianów w różnym położeniu.

4. Zabawa ruchowa Motyle i kwiaty.

 Rodzic przygotowuje kartki –  kwiatki w czterech kolorach. Rozkłada je na dywanie.
Dziecko – motyl porusza się pomiędzy kwiatkami w rytm dowolnej muzyki. Podczas
przerwy w grze dziecko przykuca przy kwiatku w takim samym kolorze, jaki trzyma
rodzic w dłoni.

5. Zabawy z sześcianem – kostką.

 Rodzic pokazuje kostkę z kropkami. Dziecko rzuca kostką i wykonuje tyle czynności
podanych przez rodzica, ile oczek wyrzucono na kostce.

Czynności: podskoki, skłony, przysiady, okrzyki…

 Dziecko rzuca kostką i podaje liczbę większą (lub mniejszą) o jeden w stosunku do
liczby oczek wyrzuconych na kostce.

 Na zakończenie dziecko przypomina, kształt jakiej bryły ma kostka.

Zabawy gimnastyczne
1. Zgodnie z muzyką – dziecko maszeruje po obwodzie koła na palcach, gdy nagranie muzyki
jest głośne, a w przysiadzie, gdy nagranie muzyki jest ciche.

https://www.youtube.com/watch?v=rOuvaOIStXU

2.  Po kole – rodzic daje dzieci przygotowane wcześnie paski bibuły, dziecko na podłodze
układa koło z bibułki i skacze dookoła niego obunóż, w jedną i w drugą stronę.

https://www.youtube.com/watch?v=rOuvaOIStXU


3. Jak najwyżej – dziecko wyrzuca bibułkę do góry, obserwuje jej opadanie, i łapie ją tuż nad
podłogą.
4.  Pszczółki  i  niedźwiedzie –  dziecko jest  pszczółką,  rodzic  jest  niedźwiedziem. Pszczółka
znajduje się po jednej stronie pokoju i pilnuje w ulu miodu.  Niedźwiedź, znajdujący się po
drugiej stronie pokoju, skrada się na czworakach, żeby zabrać miód. Na mocne klaśnięcie
rodzica  pszczółka rusza do ataku na  niedźwiedzia – biegnie w jego kierunku, wymachując
bibułkami,  a  niedźwiedź ucieka  na  swoją  część  pokoju.  Dwa  klaśnięcia  są  sygnałem  do
powrotu pszczółki do ula. Po powtórzeniu zabawy następuje zamiana ról. 
5. Lustro – rodzic z dzieckiem ustawiają się naprzeciw siebie, jedno z nich jest lustrem, które
odbija ruchy partnera, naśladując je.
6. Latające owady – dziecko zgniata bibułkę w kulkę, rzuca przed siebie i podąża jej śladem.
Na koniec wrzuca kulkę do pojemnika, który przygotował rodzic.
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