
 Poranna gimnastyka  (załącznik nr 1) 

Wylosuj i  wykonaj ćwiczenia gimnastyczne – powtórz 4 razy. 

 

 Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „ Znajdź coś...” 

R. mówi: Znajdź coś... (niebieskiego, małego itp.), a zadaniem dziecka jest 

odnaleźć i pokazać rzecz spełniającą ten warunek.  

 Ćwiczenia graficzne Koła.  

Przedmioty, które mają kształt koła (np. dno doniczki), ołówki, kredki. Dzieci 

obrysowują na kartce ołówkiem koła, a następnie dekorują  je w wybrany przez 

siebie sposób.  

  Ćwiczenia słuchowo-matematyczne Piłka skacze. 

 Piłka. R. staje plecami do dzieci, prosi, aby uważnie liczyły, ile razy piłka odbije 

się od podłogi i określiły liczbę. 

 Wprowadzenie – oglądanie piłek. (załącznik nr 2) 

 Różne piłki, np. piłeczka do golfa, piłka do tenisa, piłka nożna. R. prezentuje 

dzieciom poszczególne piłki. Prosi, aby dzieci powiedziały, jakie one są i czym się 

od siebie różnią. Wspólnie z dziećmi próbuje odnaleźć cechę wspólną – 

odpowiedzieć na pytanie: Do czego służą wszystkie te piłki? (Do zabawy/do gry) 

 Zabawa rozwijająca motorykę  – Piłeczki. 

 Piłeczki dla każdego dziecka, nagranie piosenki   

https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM 

R. rozdaje dzieciom piłeczki. Prosi, aby kolejno przy nagraniu piosenki: 

 – toczyły piłeczkę po podłodze, 

 – toczyły piłeczkę raz jedną, a raz drugą dłonią po podłodze, 

 – skakały z piłką między nogami 

 Zabawa dydaktyczna Takie same czy różne? (załącznik nr 3) 

Obrazki, np.: dwóch ras psów, bocianów czarnego i białego, róży ciętej i krzaku 

róży. N. prezentuje obrazki. Dzieci je nazywają i określają różnice i podobieństwa 

w wyglądzie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM


 Praca plastyczna Tak samo...  (załącznik nr 4) 

R. rozdaje dzieciom kolorowankę. Prosi, aby uważnie spojrzały na obrazek, który 

będą się starały narysować. Następnie zachęca do zwracania uwagi na 

szczegóły, które mogą pomóc w narysowaniu drugiej połowy rzeczy 

przedstawionej na obrazku. 

 Zabawy na świeżym powietrzu  

• Spacer po okolicy – obserwowanie przechodniów. R. prosi, aby dzieci 

przypatrywały się mijanym osobom. W trakcie spaceru mogą powiedzieć, czym 

się od siebie różnią, a w czym są podobne.  

PAMIĘTAJ PO SPACERZE UMYJ DŁONIE!!! 

 Zabawa dydaktyczna w kąciku książek.  

Książki z kącika książek. R. prosi, aby dzieci spróbowały znaleźć w książkach 

obrazki z piłkami. Jeśli im to się uda, można określić, jak one wyglądają i z jakiej 

bajki pochodzą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 



 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Piłka nożna 

 

Piłka do gry w koszykówkę 

 

 



 

Piłka do siatkówki 

  

Piłka do tenisa 

 

 

 

 



 

Piłka do golfa 

 

 

Piłka do ping - ponga 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 



 

 



 

 



Załącznik nr 4 

 


