Zabawa paluszkowa „Rodzinka”
Dziecko wyciąga dłoń zaciśniętą w pięść i rozpoczyna zabawę mówiąc:
Ten duży- to nasz dziadziuś (wyciąga kciuk)
a przy nim babunia (dołącza palec wskazujący)
Największy to tatuś (dołącza palec środkowy)
a przy nim mamusia (dołącza palec serdeczny)
A to jest dziecinka mała (dołącza mały palec)
i już rączka cała (macha rączką)
Zabawa dydaktyczna Największe wiaderko jest w kolorze...(załącznik nr 1)
Dla każdego dziecka: sylwety wiaderek w trzech wielkościach, klej, kartka, kredki.
Dzieci układają papierowe wiaderka zgodnie z poleceniem: od najmniejszego do
największego lub od największego do najmniejszego. Przyklejają je na kartkach
i kolorują każde na inny kolor. Wskazują na swojej pracy wiaderko zgodnie
z opisem: Największe jest wiaderko w kolorze...Najmniejsze jest wiaderko
w kolorze…
Zabawa kolorami – Kolory lata. (Załącznik nr 2)
Kartki z brystolu w kolorach podstawowych (niebieski, żółty, czerwony)
i przedmioty w różnych odcieniach. R. rozkłada kartki w kolorach podstawowych,
a dzieci podają ich nazwy. Następnie dobierają odcienie do danego koloru i je
nazywają, kończąc wypowiedź, np. niebieski jak: niezapominajki, jeansy, niebo
itp.
Zabawa matematyczna Ile jest łopatek? (Załącznik nr 3)
Kostka z oczkami, sylweta wiaderka z brystolu, spinacze do bielizny. Dziecko,
rzuca kostką i przypina do sylwety tyle spinaczy (łopatek), ile oczek wskazała
kostka. Dzieci sprawdzają poprawność, wskazują spinacze i głośno liczą.
*można wyciąć wiaderko z załącznika i przykleić na sztywną kartkę z bloku
technicznego.
Zabawa matematyczna Porównaj, gdzie jest więcej. (Załącznik nr 4)
Muszelka (Załącznik nr 5)
Dla każdego dziecka: rysunek muszelki, kredki.
Dzieci: łączą kropki tworzące rysunek muszelki, kolorują powstały obrazek.
Karta pracy, cz. 2, nr 58 (Załącznik nr 6) – zadanie dla 4- Latków
Dzieci: − kolorują figury dwoma różnymi kolorami, − nazywają wybrane kolory, −
liczą figury, − wskazują największą figurę i najmniejszą figurę, − mówią, do czego

są one podobne, − liczą obrazki: grabi, łopatek, wiaderek, foremek, i określają,
czego jest najwięcej, a czego najmniej.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa w piaskownicy – Babki z piasku. Foremki do piasku, łopatki, wiaderka.
Dzieci wykonują babki z piasku.
• Zabawa bieżna – Rozkład jazdy autobusu.
Kolorowe obręcze, chustki, gwizdek. R. rozkłada oddalone od siebie kolorowe
obręcze, chustki i ustala z dziećmi, że niebieska symbolizuje jeziora, żółta –
piasek nadmorski, zielona – wieś, czerwona – szczyty górskie. Dzieci zamieniają
się w autobusy i biegają, omijając obręcze. Na gwizdek i hasło R., np. Stacja
jezioro – dzieci podbiegają do obręczy niebieskiej i zatrzymują się. R. gwizdkiem
daje sygnał do odjazdu autobusów. Przy kolejnym powtórzeniu zmienia stację, na
której zatrzymują się dzieci (przy właściwej obręczy).
Ćwiczenia pamięci Zamknij oczy.
Zabawki do piaskownicy: w różnych kształtach, różnej wielkości, w różnych
kolorach (foremki, wiaderka, łopatki), obręcze. R. demonstruje dzieciom zabawki,
zwraca uwagę na ich przeznaczenie, wielkość, kolor i kształt. Następnie wykłada
na środek kilka zabawek. Dzieci liczą je i zamykają oczy. R. dokłada jedną
zabawkę i prosi, by dzieci otworzyły oczy i wskazały, którą zabawkę dołożył.
Praca plastyczna Nadmorska plaża. (wzór)
Farby, mazaki, klej, kasza manna. Dzieci wykonują nadmorski pejzaż. Układają
kartkę pionowo przed sobą. Malują niebieską farbą górną połowę kartki, a żółtą
dolną część kartki. Gdy farba wyschnie rysują zamek z piasku, smarują go klejem
i obsypują kaszą manną. Mogą dorysować flagi mazakami wg wzoru.
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