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1. „Figury na lodzie” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Dziecko porusza się po obwodzie dywanu w rytmie uderzeń bębenka (można wykorzystać garnek
i uderzać łyżką o jego dno ). Gdy nastąpi przerwa w muzyce dziecko tworzy figurę i stara się
w niej wytrwać aż do wznowienia rytmu przez rodzica.
2. „Bałwanek” – nauka piosenki, zabawa rytmiczna i ilustracyjna.
(piosenka została dołączona do zajęcia)
Dziecko słucha nagrania piosenki, omawia z rodzicem jej treść i charakter. Następnie uczy się jej
fragmentami, powtarzając za rodzicem.
I etap - bardzo proszę, aby rodzic czytał dziecku po jednym zdaniu piosenki, następnie powtarza samo
dziecko.
II etap - rodzic z dzieckiem wspólnie powtarzają tekst całej piosenki.
III etap - puszczamy dziecku piosenkę, dziecko próbuje śpiewać i naśladować gesty.
Podczas śpiewania refrenu po słowach:
(w tekście piosenki zaznaczone jako xx).
Piosenka pt. „Bałwanek”
1. Pada śnieżek już od rana,
ulepimy dziś bałwana.
Ref. Hejże, ha! xx Hejże, ha! 2x
Stoi bałwan, stoję ja
2. Zatańczymy z nim wesoło:
– chodź, bałwanku! Zróbmy koło!
Ref. Hejże, ha! xx Hejże, ha! 2x
Tańczy bałwan, tańczę ja.
3. Skacze bałwan jak sprężynka,
grubym brzuszkiem kręci młynka.
Ref. Hejże, ha! xx Hejże, ha! 2x
Skacze bałwan, skaczę ja.
4. Robi bałwan piruety.
Oj, przewrócił się, niestety.
Ref. Hejże, ha! xx Hejże, ha! 2x
Siedzi bałwan, siedzę ja.
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3. „Zlot bałwanków” - zabawa naśladowcza.
Rodzic lub rodzeństwo wykonuje dowolne ruchy. Dziecko je naśladuje. Później następuje zmiana ról,
rodzic (rodzeństwo) naśladuje ruchy dziecka. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie.
4. „Bałwanki” - uzupełnianie karty pracy (załącznik nr 1).
Liczenie i dorysowywanie guzików, kolorowanie garnków, łączenie w pary takich samych
rękawiczek, ćwiczenie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego
Dziecko liczy, ile guzików ma pierwszy bałwan, rysuje tyle samo guzików drugiemu bałwanowi,
koloruje garnki, wyszukuje na ilustracji i łączy w pary takie same rękawiczki.
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