
Proponowane zajęcia, praca zdalna 25 listopada

1 „Sześć i cześć” – zabawa logorytmiczna z liczbą.
Dzieci siedzą w kole. Rytmicznie uderzają w kolana i klaszczą, wypowiadając wyliczankę od 1 do 
6:  Jeden i dwa, i trzy, i cztery... Kończą ją słowami: ...sześć i cześć! Zamieniają się miejscami. 

2. „Kosmiczni odkrywcy” – zabawa tematyczna. 

Rodzic opowiada dzieciom, że kosmiczni wędrowcy podczas badań kosmicznych znaleźli nie-
typową masę. 

– Kosmonauta uznał, że jest nieprzyjemna i dziwaczna (dzieci podają sobie niewidzialną 
masę, prezentując adekwatne do tego stwierdzenia miny).

– Tajkonauta uznał, że jest niebezpieczna (dzieci podają sobie niewidzialną masę, prezentując 
adekwatne do tego stwierdzenia miny).

– Astronauta był ciekawy i uznał, że ciecz jest przyjemna i interesująca (dzieci podają sobie 
niewidzialną masę, prezentując adekwatne do tego stwierdzenia miny).

*Co jest rozciągliwe? – burza mózgów. 

Woreczek gimnastyczny; przedmioty, które można rozciągnąć, np. guma, plastelina, gum-
ka do włosów.

Rodzic umieszcza przedmioty, które można rozciągnąć, w miejscach dostępnych dla dzieci. 
Następnie zadaje pytanie dzieciom: Co jest rozciągliwe? Dzieci dzielą się swoimi pomysłami w 
formie burzy mózgów, podając sobie woreczek gimnastyczny. Następnie poszukują w sali 
przedmiotów, które można rozciągnąć. 

* Butelka galaktyczna – tworzenie zabawki sensorycznej.
Małe butelki, oliwka dla dzieci, brokat, woda, granatowy/fioletowy barwnik spożywczy. 
Wypełniamy butelkę do 1/3 wysokości oliwką. Do oliwki dzieci dosypują brokat, a następnie wodę 
zabarwioną barwnikiem spożywczym. Zakręcają butelkę i energicznie mieszają. Rodzice zachęca 
dzieci do opisu wrażeń wizualnych, nazywania obserwowanych zjawisk (wytworzą się liczne 
pęcherzyki powietrza). 

3. Ćwiczenia gimnastyczne.

- Taniec-połamaniec – zabawa rytmiczna, ożywiająca.
Dzieci swobodnie biegają w różnych kierunkach, wykonują podskoki z wyskokiem w górę przy 
nagraniu dowolnej piosenki.

-Trening uważności – kształtowanie szybkiej reakcji i orientacji, z elementem równowagi.
Dzieci poruszają się po sali zgodnie z rytmem nagrania, rytmicznej melodii. Gdy muzyka 
milknie, zatrzymują się i stają na jednej nodze. Na zmianę: przodem do N., tyłem (N. ustawia się w 
różnych miejscach sali).

-Ruchy tancerzy – rozwijanie umiejętności współpracowania z partnerem.
Dzieci stają w parach naprzeciwko siebie. Jedno dziecko pokazuje ruchy taneczne wykonywane 
przez tancerzy (obroty, ukłony), drugie je naśladuje.



-Zabawa w sylaby – ćwiczenia rytmiczne z użyciem grzechotek.
Dzieci, w siadzie skrzyżnym, wybierają dwa słowa, np. dwusylabowe, rymujące się ze sobą. 
Trzymają po dwie grzechotki: w górze, na dole, z boku, i potrząsają nimi, akcentując sylaby. Np. la-
to, ta-to.

- Tak jak ja – odtwarzanie rytmu.
Dzieci stoją w sali, w rozsypce. N. wystukuje rytm na bębenku i wypowiada słowa: Zrób tak jak ja. 
Dzieci odtwarzają rytm za pomocą grzechotek lub butelek napełnionych drobnym materiałem, 
wykonując jednocześnie rytmiczne podskoki w miejscu.

4. Utrwalenie piosenki „Układ Słoneczny z poprzedniego dnia.

5. Zostało 6 cukierków – zabawa z liczbami.

Sześcioelementowy zbiór zastępczy. 

Rodzic przedstawia zakończenie zdarzenia matematycznego. Zadaniem dziecka jest, 
za pomocą zbioru zastępczego, np. klocków, stworzyć możliwe działanie. 
Proponowane zadania.
Kasia miała 6 cukierków, oddała 3 Zuzi. Ile cukierków zostało Kasi

Po niebie latało 4 rakiety, doleciały jeszcze dwie. Ile rakiet lata teraz po niebie itp.


