
Zadania dla ucznia na 1.06 

Dziś dzieci maja swoje święto, dlatego przygotowałam dla Was zadania w formie zabaw (bez 

wypełniania kart pracy) 

Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne 

Przełóż 2 zapałki tak, aby równość była prawdziwa 

X=X-II 

XXV=XIII+XI 

X+III=VII 

Poproś kogoś z rodziny, aby wykonali Ci masażyki wg wiersza 

LIST DO BABCI (  metody Weroniki Sherborne)  

Przed rozpoczęciem masowania wkręcamy papier – delikatnie dotykamy uszu dziecka oraz 

wygładzamy kartkę – wykonujemy długie pionowe ruchy na plecach dziecka.  

Kochana babciu. Kropka. Piszę Ci, że mamy w domu kotka. Kropka.  

Kotek chodzi,  

Kotek skacze,  

Kotek biega,  

Kotek drapie,  Kotek liże,   

Kotek chrapie. (Składamy list – krzyżujemy ręce i nogi dziecka,  naklejamy znaczek – kładziemy dłoń 

na czole dziecka  i idziemy na pocztę – bierzemy dziecko na ręce i spacerujemy albo robimy kołyskę. 

Turlanie dziecka w kocu: dorośli raz z jednej, raz z drugiej strony podnoszą koc w górę, by  Dziecko 

mogło się kulać od końca do końca. Naleśnik: zawijamy dziecko ciasno w rulon z głową poza kocem, 

zostawiamy na kilka minut, a potem je rozwijamy. Prezent: sadzamy / kładziemy dziecko na środku 

koca, zawijamy chwytając rogi koca; dziecko musi się z niego odkopać, odwinąć. Namioty: w różnych 

wersjach, np. koc rozłożony na plecach dorosłych, koc przydepnięty stopami dorosłych, którzy w 

dłoniach trzymają rogi koca. Ścieżka z koców: dzieci na boso chodzą po rozłożonych na podłodze 

kocach (mogą zamknąć oczy, co spotęguje wrażenia dotykowe). Wtedy pamiętamy, by asekurować 

dzieci. Jazda na kocu: dziecko zajmuje miejsce na kocu w dowolnej pozycji, a dorosły ciągnie koc.  

Podrzucanie w kocu: zawsze z baczną obserwacją dziecka i niezbyt mocno.  

Kolorowe odbitki 

Czego potrzebujesz? 

 papier, 



 pędzelki, 

 kolorowe farby. 

Zagnij kartki na pół. Rozłóżcie je ponownie i na jednej połówce kartki zróbcie kilka 

kolorowych plam. Następnie złóżcie kartki, odciskając wzór na drugiej stronie. I co powstało? 

Możecie zgadywać. 

Bąbelkowe obrazki 

…czyli arcydzieła z baniek mydlanych. 

Czego potrzebujesz? 

 plastikowe pojemniki (np. po jogurtach), 

 kolorowe pigmenty, 

 płyn do mycia naczyń, 

 słomki do napojów, 

 papier. 

Pojemniki napełnij do połowy wodą, dodaj trochę pigmentu i płynu do mycia naczyń. Wstaw 

do nich słomki  mocno dmuchaj w słomkę. Gdy bąbelki już powstaną, zadaniem dzieci jest 

przyłożyć do nich papier 

Warto wejść na stronę komputerową  proliberis.org/gry-dla-dzieci/ 

Warto też wspomnieć o innych zabawach dla dłoni, które dostarczają dzieciom wiele radości.  

 1. wieża z rąk: układana dłonią na dłoń,, pięścią na pięść;  

2. gra w łapki (dłonie jednej osoby „uciekają” przed dłońmi drugiej 

 3. rysowanie oburącz w powietrzu;  

4. cienie na ścianie;  

5. klaskanie w parach na zasadzie:  

• równolegle • skrzyżnie itp. 

Dobrej zabawy M.Opas 


