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1) „Znajdź znaczek, o którym mówię” – zabawa słowna.
 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
 Kształtowanie umiejętności słownego opisu obrazka.
Należy przygotować:
 ilustracje znaczków.
 Na stole leżą różne znaczki. Przyjrzyj się im uważnie. Posłuchaj, o którym znaczku mówi twój
rodzic. Pokaż ten znaczek.
 Teraz ty wybierz jeden znaczek, ale nie pokazuj go mamie/tacie. Opowiedz o tym, jak ten znaczek wygląda (jakie ma kolory, jaki obrazek jest na nim przedstawiony itp.). Zadaniem mamy/
taty jest odgadnięcie, o jakim znaczku pocztowym mówisz.
„Ćwiczę w moim domu” – poranna zabawa ruchowa z elementem liczenia.
 Kształtowanie sprawności ruchowej.
 Zachęcanie do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 4.
 Wykonaj następujące ćwiczenia:
 bieg w miejscu,
 2 pajacyki,
 3 przysiady,
 marsz w miejscu,
 4 skłony w przód,
 3 podskoki obunóż,
 stanie na jednej nodze.
 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „Kolorowe znaczki” – tworzenie układów rytmicznych z wykorzystaniem kolorowych kartek.
 Doskonalenie umiejętności segregowania przedmiotów.
 Utrwalenie kolorów.
 Utrwalenie pojęcia „rytm”.
 Doskonalenie umiejętności tworzenia rytmów.
Należy przygotować:
 prostokąty („znaczki”) z papieru w kolorach czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym, wycięte w dniu wczorajszym,
 4 długie paski białego papieru,
 4 papierowe talerzyki (lub inne pojemniki).
Prosimy zostawić ułożone przez dzieci rytmy do następnej zabawy.
 Na podłodze leżą wycięte przez ciebie kolorowe znaczki oraz papierowe talerzyki. Posegreguj
znaczki tak, aby na każdym talerzyku leżały znaczki w tym samym kolorze. Policz, ile jest talerzyków.
 Na podłodze leżą długie paski białego papieru. Popatrz uważnie, w jaki sposób mama/tata układa
znaczki, a następnie dokończ rytm.

1. Na pierwszym pasku białego papieru rodzic układa następujący rytm ze znaczków:
czerwony, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony, niebieski.
Dziecko kontynuuje rytm: czerwony, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony, niebieski.
2. Na drugim pasku białego papieru rodzic układa kolejny rytm ze znaczków: żółty, zielony,
żółty, zielony, żółty, zielony.
Dziecko kontynuuje rytm: żółty, zielony, żółty, zielony, żółty, zielony.
3. Na trzecim pasku białego papieru rodzic układa nieco trudniejszy rytm ze znaczków:
niebieski, niebieski, żółty, niebieski, niebieski, żółty.
Dziecko powtarza zauważony rytm: niebieski, niebieski, żółty, niebieski, niebieski, żółty.
4. Na czwartym pasku rodzic układa rytm:
zielony, czerwony, czerwony, zielony, czerwony, czerwony.
Dziecko kontynuuje: zielony, czerwony, czerwony, zielony, czerwony, czerwony.

3) „Kolorowe rytmy” – zabawa rytmiczno-ruchowa.
 Rozwijanie sprawności ruchowej.
 Kształtowanie umiejętności odczytywania zakodowanych informacji.
Należy przygotować:
 białe paski papieru z ułożonymi wcześniej rytmami (z poprzedniej zabawy),
 zakodowane informacje do odczytania dla dziecka dotyczące ćwiczeń gimnastycznych.
 Przyjrzyj się uważnie tajemniczym, zakodowanym informacjom. Obok każdego obrazka
z ćwiczeniem pokazany jest kolor. Wykonaj ćwiczenia zgodnie z ułożonymi wcześniej przez ciebie rytmami.
Przykład:
 Obok dziecka stojącego na jednej nodze jest kolor czerwony, obok dziecka wykonującego
skłon w bok jest kolor niebieski.
 Na pierwszym pasku ułożony został rytm: czerwony, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony niebieski itd.
 Dziecko wykonuje zadania: stanie na jednaj nodze, skłon w bok, stanie na jednej nodze,
skłon w bok, stanie na jednej nodze, skłon w bok itd.
 Podobnie postępujemy z odkodowaniem kolejnych informacji.
UWAGA:
Jest to zadanie dość trudne. Najważniejsze, aby dziecko zachęcić do podejmowania takich zabaw. Nie należy zrażać się, gdy dziecko popełnia błędy. Warto powtarzać tę
zabawę. Dla ułatwienia na początku, rodzic może pokazywać kolejne „znaczki” ułożone w rytmie. Ważne, aby pilnować dokładności wykonywania ćwiczeń, a nie szybkiego tempa ich wykonywania.
Miłej zabawy!
4) Zabawy dowolne.
 Pobaw się w to, na co masz ochotę.
Źródła obrazków:
 znaczki do zabawy „Znajdź znaczek, o którym mówię”
 https://pl.pinterest.com/
 obrazki dzieci wykonujących ćwiczenia do zadania „Kolorowe znaczki”
 https://pl.pinterest.com/

