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 Zabawy z sześcianem i kulą 
  Proszę o wycięcie i sklejenie na wzór jednego sześcianu.

1. Jak wygląda kwadrat. . Narysuj w powietrzu tą figurę. Ile ma boków?, jakie te boki są?
2. Czy pamiętasz jak nazywa się ta figura. 

            Policz ile ma ścian 
            sześć ścian -dlatego tak się nazywa. Czy znajdziesz gdzieś przedmioty w tym kształcie? 
          Dziecko ogląda rozłożony sześcian – siatkę poniżej. Liczy ile jest ścian 
         Następnie rysuje kropki lub cyfry Wycina dokładnie siatkę sześcianu i go skleja (proszę           
o pomoc dziecku w dokładnym wycięciu i sklejeniu)

 

3. Zabawa ruchowa  Dziecko rzuca kostką i wykonuje tyle czynności ile wskazuje kostka np. 
podskoków, pajacyków itp.

4. ,,Ile to będzie”- dzieci rzucają kostką i podają liczbę większą lub mniejszą np. o2,3 w 
stosunku do liczby oczek wyrzuconych na kostce. 
Dzieci zdolne matematycznie mogą wyrzucać dwa razy kostką i dodawać ilość 
wyrzuconych oczek lub cyfr. (można wykonać dwie kostki i rzucać je jednocześnie).



 Zabawy ruchowe z gazetami 

1. Marsz z gazetą trzymaną nad głową na głowie  , przed sobą
2. Przeskoki obunóż nad rozłożoną na podłodze gazetą , następnie przeskok na prawej , i lewej

nodze.
3. Naśladowanie ruchu spadającej gazety.
4. Skoki kangura z gazetą trzymana między kolanami.
5. Stojąc w rozkroku , gazetę trzymamy nad głową , skłon do przodu, kładziemy gazetę , 

wyprost, skłon do przodu podnosimy gazetę.
6. Leżenie na brzuchu ręce wyprostowane przed siebie podnosimy gazetę do góry i 

opuszczamy
7. Robimy gazetową kulkę, w miejscu przekładanie gazety między wysoko podniesionymi 

kolanami raz prawym , raz lewym.
8. Podbijanie gazetowej kulki prawą i lewą dłonią , następnie prawą i lewą stopą 
9. Rzut do celu , lub na odległość gazetowej kulki.
10. Rozkładamy gazetę - ,, Kto podrze gazetę na jak największą ilość części nogami.
11. Dmuchanie w skrawek gazety. 

 




