
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Propozycja zabaw porannych  

Proponuje poranną gimnastykę na rozpoczęcie dnia       

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

Źródło: YouTube.pl-Gimnastyka dla dzieci w domu 

Zabawa taneczna 

https://www.youtube.com/watch?v=gO2gp87cjZA 

Źródło: YouTube.pl-Zabawy taneczne z przedszkolakami 

 

 

        2. „Siedem bałwanków” 

• Do tego zadania będą potrzebne bałwanki. Można zrobić z dziećmi 7 bałwanków z papieru bądź z 

płatków kosmetycznych, z materiałów dostępnych w domu.  

Rodzic opowiada dziecku historię o bałwankach i jednocześnie kładzie z dzieckiem odpowiednią ilość 

bałwanków zgodnie z treścią. 

⎯ W zimowy dzień sześciu chłopców wyszło na podwórko. Każdy z nich ulepił jednego bałwanka 

     Dziecko- przelicza bałwanki: 1, 2, 3, 4, 5, 6., 

Rodzic czyta dalej: 

⎯ Mamy 6 bałwanków – mówi Kacper. 

⎯ Zróbmy wspólnie jeszcze jednego bałwana – proponuje Piotr. 

⎯ Kolejny bałwan gotowy – mówi Robert. 

⎯ Ile bałwanów mamy teraz? 

    Dziecko liczy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

- Mamy 7 bałwanków 

 

 

 

 



 

 

• Następnie pokazujemy dzieciom cyfrę 7  

• Rodzic pokazuje jak należy napisać cyfrę 7.  

• Dziecko pisze cyfrę palcem w powietrzu, na dywanie, na plecach rodzica, rodzeństwa.  

• Proponujemy aby dziecko Ułożyło cyfrę 7 z plasteliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🏃3. Proponuję zabawę orientacyjno -porządkową 

„kolorowe kartki”.  
 

Rodzic trzyma w ręku kolorowe kartki i pojedynczo podnosi je do góry, a dziecko wykonuje zadanie 

przypisane do kartek:  

np. - niebieska kartka – leżenie tyłem  

- czerwona kartka – przysiad podparty  

- żółta kartka – podskoki w miejscu  

- zielona kartka – pajacyki 

 

 

        4. Przedstawienie liczby 7 w aspekcie porządkowym.  

 
Rodzic czyta wiersz dziecku: 

 

Siedem bałwanków przed domem stoi.  

I żaden dzieci się nie boi.  

Pierwszy bałwanek na imię ma Janek.  

Drugi bałwanek na głowie ma wianek.  

Trzeci bałwanek jest bardzo wysoki.  

A czwarty lubi narciarskie skoki.  

Piąty – poważny jest jak księgowy.  



Szósty kapelusz dostał dziś nowy.  

Siódmy zaś bałwan jest chyba zaspany… 

 - A może po prostu zakochany?  

 

 

 

Rozmawiamy z dzieckiem na temat treści wiersza: 

 

- O kim jest wiersz? 

 - Ile bałwanków stoi przed domem?  

- Który bałwan ma na imię Janek?  

- Który bałwan ma na głowie wianek? 

 - Który bałwan jest bardzo wysoki?  

- Który bałwan lubi narciarskie skoki? 

 - Który bałwan jest poważny jak księgowy? 

 - Który bałwan dostał dziś nowy kapelusz? 

 - Który bałwan jest zaspany, a może zakocha 

 

5. Praca plastyczka  

Proponuję pracę plastyczną o tematyce zimowej technika i forma dowolna. 

Wzór: źródło internet:  

https://www.google.com/search?q=zima+praca+plastyczna&tbm=isch&ved=2ahUKEwiX8b-cttDtAhWBr6QKH 

dBxBXAQ2-  


