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1.Zabawa oddechowa „Balonik” – wydłużanie fazy wydechu. Przygotujcie proszę balonik. 

Naśladujcie dmuchanie balonika. Następnie nadmuchajcie przygotowany balon i odbijajcie go 

sami, a potem wraz z rodzicami. 

 

2.Zabawa „Piłka”. Ustawcie plastikowe butelki w rzędzie w małych odstępach i turlajcie 

piłkę miedzy nimi naprzemiennie, raz prawą, raz lewą ręką i oburącz. 

 

3.Wykonajcie ćwiczenie w KP cz. 4  s. 21– rozwijanie słuchu fonematycznego i sprawności 

grafomotorycznej poprzez kolorowanie rysunków, których nazwy rozpoczynają się na: KA, 

KO, KU. 

 

4. Zwierzęta na wsi i ich dzieci, utrwalamy ich nazwy i wygląd.  

https://www.youtube.com/watch?v=JGtV5J4C9PM 

„Zwierzęta na głoskę „k” – dziecko wymienia nazwy zwierząt z gospodarstwa wiejskiego, 

rozpoczynające się głoską „k”. Gdy dziecku zabraknie pomysłów, podaje nazwy zwierząt 

egzotycznych. 

 

5.Zabawa naśladowcza „Kotek”. Dziecko mówi rymowankę i prezentuje ruch. Rodzic 

powtarza go. Potem zamiana. 

 

W środku koła stoję, 

różne miny stroję. 

Powtórz to, co ja – 

to wspaniała gra! 

 

6.Ćwiczenie rozwijające zmysł równowagi „Taniec z woreczkiem”. Dziecko kładzie sobie 

woreczek lub małego pluszaka na głowie. Rodzic zapowiada: Tańca nadszedł czas! I włącza  

piosenkę „Kwiatki – bratki”. Dziecko zaczyna tańczyć, uważając, aby nie zgubić woreczka. 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8 

 

7.Zabawa matematyczna „Kogut i kury”. Wykonajcie szablony kogutów i kur w różnej 

liczbie lub użyjcie klocków w dwóch kolorach, które je zastąpią. Na początek wykorzystajcie  

2 koguty i 4 kury. Zadaniem dziecka jest utworzenie dwóch równolicznych i takich samych 

stad drobiu. Utwórzcie dwa zbiory (stada) z ptakami tak, aby każdy z nich składał się z 

koguta i takiej samej liczby kur. 

Następnie użyjcie kolejne  4 kury, które  sprawiedliwie rozdzielcie między stadami. 

Jeśli dziecko dobrze sobie radzi z zadaniami, dobierzcie do każdego zbioru po 1 kogucie i 1 

kurze (klocku) i utwórzcie  teraz trzy zbiory (stada) z ptakami tak, aby w każdym były: 2 

koguty i taka sama liczba kur. Bawcie się wymyślając swoje zbiory. 

 

8.Posłuchajcie piosenki „Gdacze kura ko, ko, ko”, wyklaskajcie jej rytm. 

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY  

 

9. Dokończcie zdania: Kury dają nam…. Dzięki owcy mamy…. Krowa daje….  

Robimy eksperymenty. Malowanie na mleku.  

https://www.youtube.com/watch?v=MYRWigC-aB0 

 

10.Zabawa z lusterkiem „Zajączki” – odbijanie światła.  Przygotujcie małe lusterko, 

rodzic pokaże Wam jak puszcza się nim zajączki. A może będą potrzebne dwa lusterka?  

Miłej wspólnej zabawy.  
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