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Przebieg zajęć
1. Ćwiczenia poranne zestaw nr. 29.
 Zabawa orientacyjno - porządkowa „Obserwujemy powracające ptaki”.
Dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło: Skowronek, zatrzymuje się, kładzie na brzuchu,
podnosi łokcie nad podłogę, naśladuje obserwowanie ptaka przez lornetkę.
 Zabawa ruchowa z elementem poskoku „Uwaga kałuża”.
Dziecko spaceruje po pokoju między rozłożonymi na dywanie „kałużami” (kartki papieru,
pokrywki od słoików lub cokolwiek, chodzi o to aby dziecko miało możliwość przeskoczenia
danej rzeczy). Na hasło: Kałuża, przeskakuje przez kałuże.
2. Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji.
Dziecko dostaje klocki (mogą to być dowolne liczmany). Wybiera sobie 10 klocków.
Rodzic podaje zadania, a dziecko stara się je rozwiązać, dokładając klocki lub je odkładając.
Przykładowe zadanie:
 Na drzewie siedziało 7 wróbli. (Dziecko układa przed sobą 7 klocków).
Potem przyleciały jeszcze 3 wróble. (Dzieci dokładają jeszcze trzy klocki).
Ile wróbli siedzi teraz na drzewie?
Dziecko liczy klocki i podaje ich liczbę, odpowiadając na pytanie.
Dziecko układa działanie: 7+3=10 i odpowiada na pytanie.
 Na drzewie było 8 gołębi. (Dziecko układa przed sobą 8 klocków).
Przejeżdżający samochód wystraszył je i wszystkie odleciały. ( Odsuwa 8 klocków).
Ile gołębi pozostało na drzewie?
Dziecko liczy pozostałe klocki i odpowiada na pytanie.
Dziecko układa działanie: 8 - 8=0 i odpowiada na pytanie.
Zadanie powtarzamy kilkakrotnie zmieniając treść i liczbę.
3. Zabawa twórcza „Ptaki z figur”.
Klocki w kształcie figur geometrycznych (mogą to być wycięte kształty z kolorowego papieru,
kartonu lub bloku). Dziecko układa z klocków w kształcie figur geometrycznych wymyślone
przez siebie ptaki. Przelicza, ile klocków w kształcie danych figur zostało użytych.
4. Zajęcia gimnastyczne - zestaw nr. 15.
Rozwijanie świadomości własnego ciała.
 Wirujący bączek - dziecko ślizga się w kółko na brzuchu, a następnie na plecach.
 Chowamy się - w siadzie, przyciąga kolana do głowy, chowa głowę rozprostowuje się
do pozycji leżącej.
 Gorąca podłoga - biega z wysokim unoszeniem kolan.
 Na szczudłach - chodzi na sztywnych nogach.
 Ilustrujemy muzykę ruchem - dziecko improwizuje ruchowo przy muzyce przy
zmiennym tempie (wychowanku zaproś rodziców do tańca).

