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I Aktywność matematyczna „ Mierzymy płyny”-zabawa związana z mierzeniem 
płynów.   
                                                                                                                                                    
II Aktywność ruchowa „Jestem zwinny i gibki”-zabawy ruchowe.      

                                                                                                                                                    
I Aktywność matematyczna „ Mierzymy płyny”-zabawa związana z mierzeniem 
płynów.  
Potrzebne pomoce: kilka butelek z plastiku z różną zawartością wody, kubki                          
Przebieg:  
1. Określanie, ile wody jest w butelce.                                                                                       
Rodzic stawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z wodą. Pyta dziecka: Ile jest wody         
w butelce?-dużo?, mało?. Następnie przewraca butelkę i pyta:Czy jest w  niej tyle samo 
wody?                                                                                                                                         
2. Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody.                                               
Rodzic ustawia butelki na stoliku przed dzieckiem.                                                                  
-Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej wody, a w której najmniej.                          
-Dziecko ustawia butelki według ilości zawartego w nich płynu- od tej z najmniejszą 
ilością, do tej z największą.                                                                                                        
3. Zapoznanie z miarą płynów.                                                                                                   
Rodzic pokazuje dziecku butelki -0,5 litra, 1 litr, 1,5 litra. Rodzic mówi dziecku, że miarą 
pojemności płynów jest 1 litr-0,5 litra to jest połowa 1 litra, a 1,5 litra to jest litr i jeszcze 
połowa litra.                                                                                                                                
4. Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga 
wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary.                                                                            
Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczy ile 
kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce. Określa gdzie wody było więcej.          
5. Zabawa ruchowa z plastikowymi butelkami.                                                                         
Dziecko dostaje butelkę i ustawia ją względem siebie według poleceń rodzica:
-połóż butelkę przed sobą, za sobą,                                                                                            
-połóż butelkę po prawej stronie, po lewej stronie,                                                                   
-turlanie butelki stopą po podłodze.





II Aktywność ruchowa „Jestem zwinny i gibki”-zabawy ruchowe.                                    
Przebieg:
1.  „Poszukiwanie skarbu”. Rodzic chowa w mieszkaniu przedmiot, zadaniem dziecka jest 
odszukanie ukrytego przedmiotu za pomocą słownych instrukcji. Propozycje:
- idź pięć kroków do przodu,                                                                                                      
-obróć się w lewą stronę,                                                                                                            
-zrób dwa kroki do przodu,                                                                                                        
-omiń stolik,                                                                                                                               
-schyl się, odwróć w prawą stronę,                                                                                      -
poszukaj pod grzejnikiem                                                                                                          
2.Skoki przez „Drabinkę”. Drabinkę można stworzyć z wyciętych pasków gazety ułożonych
na podłodze na wzór drabinki. Zadaniem dziecka jest sprawne przeskakiwanie kolejnych 
szczebelków.                                                                                                                               
3.Podskoki „Jak najwyżej”. Dziecko z wyciągniętą ręką podskakuje przy futrynie, rodzic 
zaznacza ołówkiem lub przyklejoną naklejką dokąd dosięga dziecko.                                     
4. „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”.  Rodzic to Baba Jaga, która stoi tyłem i woła „Raz, 
dwa, trzy, Baba Jaga patrzy” w tym czasie dziecko biegnie do rodzica. Na słowo „patrzy” 
rodzic odwraca się do dziecka, Dziecko, które nie zatrzymało się w bezruchu wraca na start.
Jeżeli dziecko zdąży dobiec do rodzica zamienia się w Babę Jagę.                                          
5. „Celowanie”- dziecko zgniata gazetę w kulki tworząc małe piłeczki. Dziecko stara się 
trafić zgniecionymi gazetami do celu np. miski. Zwiększamy odległość.                                 
6. „Tor przeszkód”- Rodzic za pomocą przedmiotów w mieszkaniu tworzy tor przeszkód, 
który dziecko ma pokonać w jak najszybszym czasie.                                                             
Mogą to być:                                                                                                                        -
porozkładane krzesła, które trzeba ominąć lub przeczołgać się pod nimi,                                
-porozkładane słoiki, które trzeba ominąć slalomem,                                                                
-rozłożony koc, na którym dziecko musi zrobić obrót w przód(fikołka),                                  
-skakanka, przez którą dziecko musi przeskoczyć kilka razy,                                                   
7. „Na podłodze zostaje”- Rodzic informuje dziecko jaka część jego ciała może dotykać 
podłogi. Propozycje:                                                 
-podłogi dotykają tylko pięty,                                                                                                     
-podłogi dotykają kolana i łokcie,                                                                                              
-podłogi dotyka tylko jedna stopa,                                                                                             
-podłogi dotykają tylko plecy,                                                                                                    
-podłogi dotykają tylko pośladki,                                                                                               
-podłogi dotyka głowa oraz kolana,                                                                                           
8.Ćwiczenie wyciszające„Prawidłowe oddychanie w pozycji leżącej” – dziecko leży na 
plecach. Następnie nabiera powietrza, po czym długo wypuszcza je ustami (sycząc).         

    


