
ZDALNE NAUCZANIE – propozycja zabaw i ćwiczeń w ramach realizacji wczesnego
wspomagania rozwoju (WWR). 07.04.2020r.

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice!

Dzisiaj proponujemy Wam realizację poniższych zabaw i ćwiczeń.

1. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem liczmanów – wielkanocnych zajączków.

Cel: doskonalenie umiejętności matematycznych (klasyfikowania, przeliczania, 
dodawania i odejmowania).



Te wesołe, kolorowe zajączki  trzeba powycinać 

Gdy będą gotowe rozwiązujcie zadania; my proponujemy:

1. Posegreguj zajączki wg kolorów  i odpowiedz na pytania: ile jest kolorów?

Ile zajączków jest w każdym kolorze? Ile jest razem wszystkich zajączków?

Czy fioletowych zajączków jest więcej niż różowych? - sprawdź to poprzez łączenie zajączków
w pary 

2. Układaj „zajączkowe rytmy”.

3. Poproś mamę lub tatę, aby czytali Ci zadania, a Ty układaj i licz:

-„Na łące spotkały się wielkanocne zajączki :  dwa żółte, dwa niebieskie i jeden różowy . Ile 
zajączków było na łące?”

-„ Dwa fioletowe zajączki wyszły na wiosenny spacerek. Spotkały dwa różowe zajączki i dwa 
żółte. Poszły razem dalej. Ile zajączków szło razem? (6). Pod lasem żółte zajączki pożegnały 
się z kolegami i pobiegły do domu. Ile zajączków zostało?”

- „Na polance w lesie zajączki umówiły się na spotkanie. Przychodziły po kolei : cztery żółte, 
cztery niebieskie, cztery różowe i cztery fioletowe. Kiedy wszystkie już przyszły usiadły na 
trawce. Ile było wszystkich zajączków?

Zajączki postanowiły wspólnie zając się przygotowaniem Świąt Wielkanocnych : różowe 
poszły do Kurki- Złotopiórki poprosić o jajeczka na pisanki, niebieskie poszły do Ogrodnika po
ziarna owsa, różowe poszły do Gospodyni po koszyczek. Ile zajączków zostało na polanie?”

2. Ćwiczenie „Pisanka” .

Cel: usprawnianie motoryki małej i percepcji wzrokowej.

Przyjrzyj się pisance, a potem potnij obrazek na części po liniach.

Spróbuj ułożyć go jeszcze raz, potem przyklej na kartce i pokoloruj 





3. Ćwiczenie relaksacyjne - masażyk.

Cel: rozwijanie umiejętności rozładowywania napięcia, uwrażliwienie zmysłu dotyku.

 
Kurki znoszą jajka, a z jajek robimy pisanki. Teraz rodzice narysują wam takie pisanki na 
plecach.  Rodzice wykonują masaż na plecach dzieci.
 
Stary niedźwiedź mocno śpi i o Wielkanocy śni:
Śniła mu się pisaneczka, (rysowanie jajka na plecach
ta co cała jest w kropeczkach, (uderzenia paluszkami - kropki.)
Była też w paseczki, (rysujemy paseczki).
I w wesołe krateczki, (rysujemy krateczkę).
Ta w malutkie ślimaczki, (rysujemy ślimaczki).
I żółciutkie kurczaczki, (rysujemy kurczaczki - kółko, kółko, nóżki, dzióbek).
Cii... Wielkanoc - ach to ty! (całymi dłońmi).


