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I.


Zabawa dydaktyczna Koła.
Koła w trzech kolorach, koła w trzech wzorach, komplet kół w trzech kolorach z
narysowanymi różnymi wzorami: kropkami, paskami, falami.
R. układa koła w trzech kolorach w szeregu, a koła we wzory w rzędzie. R. rozkłada
na dywanie koła w trzech kolorach z różnymi wzorami i demonstruje dziecku, jak
należy ułożyć koła zgodnie z kodem, np. w pierwszym rzędzie czerwone, z kropkami,
czerwone w paski, czerwone z falami. Wybrane dziecko układa koła w odpowiednich
miejscach.



Zabawa masażyk – Myjnia samochodowa. Dziecko w parze z rodzicem. Dziecko jest
samochodem (wykonuje klęk podparty), który wjeżdża do myjni. R. klęczy z boku
kolegi, wykonuje masażyk, naśladując czynności mycia auta.
Czynności: R na plecach dziecka:
 polewanie wodą gładzi dłonią plecy,
 skrapianie szamponem lekko uderza opuszkami palców,
 szczotkowanie karoserii lekko drapie szybkimi ruchami,
 woskowanie lekko ugniata wewnętrzną stroną dłoni,
 suszenie samochodu pociera, na przemian,
 dłońmi, przecieranie szyb i lusterek wykonuje okrężne ruchy masujące. Przy
powtórzeniu zabawy zamieniamy się rolami. Trzeba zwrócić dziecku uwagę,
aby wszystkie ruchy wykonywało delikatnie.
Wyprawka plastyczna, karta nr 12, kredki, naklejki. Dziecko: − wypycha z karty
nacięty obrazek autobusu, − składa autobus według instrukcji, tak aby można było go
postawić, − wspólnie wykonują szosę z ciemnego kartonu, ustawia na niej wykonany
autobus.

II.



III.


Samochodowe memory.

Dziecko łączy w pary obrazki takich samych samochodów. Jeśli są one takie same, dziecko
zabiera parę i otrzymuje punkt. Praca z kartą pracy 2, nr 59


Zabawa twórcza – Pojazdy przyszłości.

Rodzic kładzie przed dziećmi pocięte na części obrazki, a dziecko układa je w całość w ten
sposób, aby łączyć ze sobą części z różnych samochodów. Dziecko może również tworzyć
własne wymyślone pojazdy lub zaprojektować na kartce samochód przyszłości.



Czym podróżujemy?

Rodzic zaprasza dziecko w podróż i prosi, aby ruchem pokazywały pojazd, którym będą się
poruszać.
- Wyruszają z domu samochodem – dziecko biega naśladując rękami kręcenie kierownicą,
zatrzymują się zostawiają samochód na parkingu.
- wsiadają do samolotu. Samolot startuje (dziecko kuca), unosi się (dziecko biegnie z
rozłożonymi rękami) i ląduje (znów kuca).
- Wsiadają do pociągu (poruszają się trzymając się za ramiona)
- Dojechały nad piękne jezioro, gdzie wsiadają do kajaka (maszerując naśladuje ruch
wiosłowania).

