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 • Zabawa pobudzająco-hamująca Gdzie jest mój dom? Naklejki z folii 

samoprzylepnej w trzech kolorach, 3 obręcze z szablonem domku w kolorze 

zgodnym z kolorem naklejek, odtwarzacz CD, nagranie piosenki Najpiękniejsze 

miejsce świata, marakasy. Dzieci stają palcami stóp na obręczy, twarzami do ich 

środka i podają sobie ręce. 

 • Ćwiczenia poranne – zestaw nr 33  

II Zajęcia 1. Zabawy z kostkami. Dwa zestawy dużych kostek. W pierwszym 

zestawie – przeznaczonym do dodawania – kostki mają zaklejone sześć kropek, 

puste pole będzie liczone jako zero. W drugim zestawie – przeznaczonym do 

odejmowania – jedna kostka jest bez zmian, a druga ma kropek: sześć, siedem, 

osiem, dziewięć i dwa razy po dziesięć. 

 • Dodawanie z użyciem kostek. Dzieci rzucają kolejno dwiema kostkami z 

pierwszego zestawu. Po wyrzuceniu liczą oczka. 

Podają wynik. Uzasadniają go. Np. 5 i 4 to 9. (pięć dodać cztery to dziewięć). 

Układają odpowiednie działanie i je odczytują. 5 + 4 = 9 

 • Odejmowanie z użyciem kostek. Dzieci kolejno rzucają kostkami. Najpierw tą 

z większą liczbą oczek, a potem tą drugą. Liczą oczka wyrzucone na pierwszej, 

a potem – na drugiej kostce. Od liczby kropek z pierwszej kostki odejmują 

liczbę kropek z drugiej kostki. 

Podają wynik. Uzasadniają go. Np. 10 odjąć 6 to 4. 

Układają odpowiednie działanie i je odczytują. 10 – 6 = 4 

 • Zabawa ruchowa Z domu do domu. Szarfa dla każdego dziecka. Dzieci stoją 

w szarfach – domkach rozłożonych na podłodze. Kiedy usłyszą hasło: Z domu! 

wybiegają z domków i biegają po sali. Hasło: Do domu! jest sygnałem do jak 

najszybszego powrotu do swojego domku – szarfy.  

Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 17. Bębenek, tamburyn, dla 

każdego dziecka plastikowy kręgiel. 

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Posłuszne kręgle. Dzieci poruszają się 

swobodnie po sali, trzymając kręgle w ręce. Na mocne uderzenie w bębenek 

zatrzymują się i manipulują kręglami: podają je sobie z jednej ręki do drugiej, z 

przodu, za plecami, pod kolanami; podrzucają i łapią.  



• Ćwiczenie mięśni brzucha Jak najdalej w przód. Dzieci w siadzie prostym, 

kręgle trzymają w obu rękach. Wykonują skłon tułowia w przód, sięgając 

rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste). 

 • Skręty Na prawo, na lewo. Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają kręgle na 

głowach, przytrzymując je rękami, łokcie mają na zewnątrz. Wykonują skręty 

tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas wykonują kilka rzutów i chwytów 

kręglami.  

• Skrętoskłony Witamy stopy. Dzieci w siadzie rozkrocznym, kręgle trzymają 

oburącz w górze; wykonują skrętoskłon do lewej stopy – przywitanie jej 

(podczas ćwiczenia dzieci starają się nie zginać kolan, kręgle trzymają obiema 

rękami).  

• Ćwiczenie mięśni grzbietu Oglądamy kręgle. Dzieci leżą na brzuchu, trzymają 

kręgle w obu rękach przed twarzą. Unoszą głowę, prostują ręce; oglądają kręgle, 

wytrzymują przez chwilę. Potem powrót do leżenia – odpoczynek.  

• Ćwiczenie mięśni brzucha Spotkanie. Dzieci leżą na plecach, trzymają kręgle 

w obu rękach wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznoszą obie ręce i nogi – 

dążą do spotkania nóg z kręglami; potem powracają do pozycji wyjściowej.  

• Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha Z nóg do rąk. Dzieci leżą na plecach, 

kręgle trzymają pomiędzy stopami. Przekazują kręgle do rąk za głową i 

powracają do siadu. Ponownie wkładają kręgle pomiędzy stopy i od nowa 

wykonują ćwiczenie. 

 • Bieg Postaw kręgle. Dzieci biegają z kręglami w różnych kierunkach przy 

akompaniamencie tamburynu. Podczas przerwy w grze stawiają kręgiel na 

podłodze tak, aby się nie przewrócił.  

• Ćwiczenia przeciw płaskostopiu Sprytne stopy. Dzieci w siadzie prostym 

podpartym, kręgiel mają pomiędzy stopami (pionowo). Krążą obunóż w prawo i 

w lewo. − Wałkują kręgle raz jedną, raz drugą stopą. − W siadzie podpartym – 

chwytają stopami kręgle i podnoszą je do góry. 

 • Zabawa rytmiczna Zgodnie z rytmem. Dzieci, w rytmie bębenka, spacerują po 

sali w różnych kierunkach. Podczas przerwy w grze zatrzymują się, słuchają 

rytmu wystukanego przez N. na bębenku, starając się go zapamiętać, a następnie 

wystukują ten rytm, uderzając kręglami o podłogę. 

 • Zabawa uspokajająca Marsz parami. Dzieci maszerują parami po obwodzie 

koła; odkładają kręgle na wyznaczone miejsce. Zabawy na świeżym powietrzu • 

Spacer w pobliżu przedszkola. Dzieci spacerując oglądają i porównują budynki 

(domki jednorodzinne, bloki, wieżowce); rozpoznają miejsca użyteczności 



publicznej, sklepy. • Zabawa ruchowa Uciekamy do domu. Bębenek. Dzieci 

spacerują po wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego. Mocne uderzenie 

w bębenek jest sygnałem zbliżającej się burzy. Dzieci jak najszybciej uciekają 

do – wyznaczonego miejsca. 

• Zabawy dowolne • Słuchanie legendy charakterystycznej dla danej 

miejscowości. Obrazki ilustrujące legendę charakterystyczną dla danej 

miejscowości. − N. rozmawia z dziećmi na temat legendy – wyjaśnia 

niezrozumiałe pojęcia i zwroty. − Dzieci wypowiadają się na temat treści 

utworu. − Dzieci układają obrazki ilustrujące historię według kolejności 

zdarzeń. − Samodzielne opowiadanie legendy przez dzieci. Dzieci słuchają 

nagrań zespołów ludowych charakterystycznych dla danego regionu. N. zwraca 

uwagę na ich tematykę, występującą tam gwarę, instrumenty ludowe. Następnie 

dzieci pod kierunkiem N. uczą się wybranej przyśpiewki. 

 • Nauka zabawy ze śpiewem pochodzącej z Kociewia.  

• Ćwiczenie oddechowe Rodzina. Szablony domu i członków rodziny, słomki. 

Dzieci zajmują miejsca przy stolikach. Przy każdym znajduje się wycięty z 

kolorowych kartek szablon domu oraz członków rodziny. Zadaniem każdej 

osoby jest przeniesienie za pomocą słomki szablonów członków rodziny na 

szablon domu. 

 • Karta pracy, cz. 4, s. 22. Kolorowanie ramki zdjęcia przypominającego 

miejscowość dziecka. Kolorowanie rysunku. 

 • Zabawa ruchowa Z domu do domu (przewodnik, cz. 5, s. 15). 

• Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. 

 • Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s 75. 

Liczenie, o ile kratek środki kwiatów są oddalone od linii. Rysowanie pod linią 

kwiatów, których środki są oddalone o tyle samo kratek. 


