
5-LATKI
19.05.2020r. (wtorek)

Propozycje zabaw matematycznych: Zabawa matematyczna „Kwiaty, biedronki i motyle”.

Propozycje zabaw gimnastycznych

Przebieg:
1. Ćwiczenia w liczeniu Liczymy żabki.

 Rodzic układa przed dzieckiem 2 poduszki niebieskie  lub zielone  – symbolizujące
stawy. Dziecko kładzie na nie taką liczbę sylwet żab (kredki, pompony, guziki), która
odpowiada  liczbie  klaśnięć  w  dłonie  przez  rodzica.  Przelicza  sylwety  żab
w  poszczególnych  stawach;  układa  pod  nimi  odpowiednią  liczbę  klocków  lub
kartoniki z kropkami – równą liczbie żab w stawie.

2. Zabawa matematyczna Kwiaty, biedronki i motyle.

 Rodzic  układa  przed  dzieckiem  trzy  duże  papierowe  liście,  a  obok  nich  kolejno
kartoniki  z  różną  ilością  kropek  i  sylwety  biedronek  (guziki,  pompony,  kredki).
Zadaniem dziecka jest:

- poukładać na liściach sylwety biedronek tak, by ich liczba na każdym liściu była zgodna
z ilością kropek na kartoniku znajdującym się pod spodem,
- poukładać sylwety biedronek tak, aby ich suma z wszystkich liści odpowiadała ilości kropek
na  kartoniku  ułożonym pod spodem,  np.  kartonik  z  7  kropkami  –  na  jednym liściu  trzy
biedronki, na drugim dwie, na trzecim dwie biedronki…

 Rodzic  pokazuje  dziecku  kwiatki  z  różną  liczbą  płatków,  dziecko  układa  kwiatki
według wzrastającej liczy płatków (od 1 do 10), a następnie – według malejącej liczby
płatków, przy czym pierwszy kwiatek układa rodzic.

 Nad kwiatkami dziecko układa motyle (guzki, pompony, kredki) tak, aby było ich tyle
samo co płatków na danym kwiatku – liczy  (liczebniki  główne) i  układa kartonik
z odpowiednią ilością kropek.

 Odpowiada,  na  których  kwiatkach  jest  podana  przez  rodzica  liczba  motyli,  np.
Na którym kwiatku są cztery motyle?

3. Zabawa pobudzająco – hamująca Wiosenne kwiaty.
Przy  cichym  klaskaniu  w  dłonie  przez  rodzica  dziecko  –  wiosenny  kwiatek przechodzi
do przysiadu.
Głośność klaskania narasta, dziecko przechodzi do pozycji stojącej – kwiaty rosną.
Mocne klaśnięcie w dłonie – zatrzymuje się przez chwile w bezruchu.
Dwa klaśnięcia w dłonie – przechodzi do leżenia na plecach.
Trzy klaśnięcia – trzy razy głęboko oddycha.
Cztery klaśnięcia – podnosi się i robi cztery obroty.

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.
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.

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

