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I część dnia: 

   

Pojęcia matematyczne. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 10.  

1. Rozmowa na temat aktualnej pory roku – wiosny.  

2. Liczenie gałązek z baziami wierzbowymi. Załącznik nr1. 

     Dajemy dziecku obrazki 9 gałązek z baziami i prosimy, żeby dziecko je przeliczyło,               

a następne położyło pod obrazkami kartonik z cyfrą 9.  

     Następnie dokładamy dziecku jeszcze jedną gałązkę z baziami i zadajemy pytanie:  

     – „Ile jest teraz gałązek z baziami?” 

     Dziecko przelicza gałązki, po czym wspólnie z rodzicem układa działanie: 9 + 1 = 10. 

Następnie określa z jakich dwóch cyfr składa się liczba 10. 

 

Karta pracy „Kolorowy start” 6 – latek cz.3 s.68,69. 

Karta pracy „Kolorowy start” 5 – latek cz.3 s.47,48. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XI 

 

Toczenie piłki do rodzica 

Dziecko leży na brzuchu, trzymając piłkę w dłoniach przed sobą. Rodzic siedzi na piętach 

w odległości ok. 2 metrów od dziecka przodem do niego. Dziecko podnosi łokcie nad podłogę 

i odepchnięciem toczy piłkę do rodzica. 

 

Rzut piłki do rodzica 

Dziecko leży na brzuchu, trzymając piłkę w dłoniach przed sobą. Rodzic siedzi na piętach 

w odległości ok. 2 metrów od dziecka przodem do niego. Dziecko trzyma piłkę, przenosi ją 

nad kark, unosząc łokcie nad podłogę, a następnie rzuca piłkę do rodzica. Potem zamiana ról. 

 

Podanie piłki bokiem 

Dziecko z rodzicem siedzą tyłem do siebie z wyprostowanymi nogami, w rozkroku, 

w odległości ok. 0,5 metra. Rodzic trzyma piłkę w dłoniach. W parach wykonują skręt 

tułowia (najpierw dziecko w prawo, a rodzic w lewo, potem rodzic w prawo, a dziecko 

w lewo) przekazując sobie piłkę.  

 

Rzucanie i łapanie piłki 

Dziecko chodzi po pokoju z piłką w dłoniach. Podrzuca ją lekko do góry, a następnie łapie. 

 

 

 



Toczenie piłki wokół siebie 

Dziecko siedzi z nogami wyprostowanymi i złączonymi, trzymając piłkę na podłodze przy 

biodrach. Na umówiony znak dziecko toczy piłkę po podłodze wokół bioder 

i wyprostowanych nóg. Po wykonaniu trzech okrążeń piłki w jedną stronę następuje zmiana 

i dziecko wykonuje okrążenia piłką w przeciwną stronę. 

 

Utrzymanie piłki na podudziach 

Dziecko leży na plecach z nogami ugiętymi, uniesionymi nad podłogę. Rodzic kładzie 

dziecku na podudziach piłkę. Dziecko stara się utrzymać piłkę na nogach jak najdłużej. 

 

Podanie piłki dołem i górą 

Dziecko i rodzic stoją tyłem do siebie w rozkroku. Rodzic przekazuje dziecku do rąk piłkę 

górą, natomiast dziecko wykonując skłon przekazuje piłkę do rąk rodzica dołem. 

 

Żuki toczące kulki 

Dziecko chodząc na czworaka, popycha głową pilkę. Piłka powinna być popychana czołem. 

 

Podskoki z piłką trzymaną między kolanami 

Dziecko trzymając piłkę miedzy kolanami wykonuje podskoki. 

 

Kolorowanie rysunku konturowego „Wiosenne bazie”.  

Załącznik nr 2 

 

III część dnia: 

 

W ramach pracy indywidualnej proponujemy dzieciom ćwiczenia grafomotoryczne: 

pisanie litery j. 

Szablony liter znajdą Państwo pod poniższymi linkami:  

Duże litery: https://przedszkolankowo.pl/wp–content/uploads/2017/04/LITERY–

SZABLON.pdf  

Małe litery: https://przedszkolankowo.pl/wp–content/uploads/2017/04/LITERY–

SZABLON–ma%C5%82e–litery.pdf 

 

Proponujemy również zabawę dydaktyczną: „Co to jest?” – zabawa dydaktyczna 

doskonaląca zmysł dotyku.  

Dziecko (z zawiązanymi oczami) za pomocą dotyku rozpoznaje przedmioty podawane przez 

rodzica, opisuje ich wygląd i podaje nazwę.  

 

Opracowały: 

1. Elżbieta Gryza 

2. Iwona Kowalczyk 
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9 + 1 = 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 


