
Autor: Kinga Lipińska 

Temat dnia:  Kolory wiosny 

Umiejętności rewalidacyjne ćwiczone w ramach tematyki dnia: ćwiczenie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem poleceń, ćwiczenie umiejętności matematycznych. 

Słownictwo do ćwiczeń: ćwiczenie liczebników w aspekcie kardynalnym i porządkowym. 

Praca z książką: Chcę liczyć str. 50 (liczba 11) 

Ćwiczenie 1. 

Zadaniem dziecka jest pokolorować obrazki według poleceń. 

 

Pokoloruj pierwszego motyla na żółto, a ostatniego na zielono. 

 

  

 

 

Pokoloruj co drugiego motyla (zaczynając od pierwszego) na niebiesko. 

 

 

 

 

Pokoloruj trzeciego motyka na niebiesko, a dwa kolejne na żółto 

 

 

 

 

 

 

Wykonaj działanie matematyczne. Wynik to numer żaby, którą należy pokolorować. 



np. 

3+2 = 5 

 

 
 

 

4+1= 

 

 

2+1= 

 

 

5+1= 

 

 

 

 

 

 



Opracowała: Patrycja Bryjak 

Odszukaj 6 różnic między obrazkami. Dorysuj brakujące elementy. 

 

 

 

 



GIMNASTYKA PRZEDSZKOLAKA 

Rozgrzewka ze „świeżakami” 

 https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

„Przejście przez rzekę” – bierzemy dwie poduszki. Zadaniem dziecka jest przejście 

od ściany do ściany w pokoju (lub całego mieszkania) poruszając się tylko po 

poduszkach. Wchodzi na poduszkę – druga kładzie przed sobą – wchodzi na nią, a 

poduszkę z tyłu przekłada do przodu. I tak do końca. 

Tutaj świetne poduszkowe zabawy : 

 https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI 

A tutaj ćwiczenia z wierszykiem „Żabka Ewa” : 

https://www.youtube.com/watch?v=WO1H8csHPqs 

„Duża fala” – bierzemy koc lub prześcieradło – łapiemy jego końce – to będzie nasze 

morze. Poruszamy nim delikatnie, lekko „falując”. Na hasło „Duża fala” poruszamy 

mocno, intensywnie, ale nie wolno puścić koca. Można na górę wrzucić kawałki gazet 

lub nadmuchany balon i poruszać odpowiednio przedmiotem. 

„Przebieranki” – bierzemy sznurek lub tasiemkę, związujemy ja na końcach. Jej 

obwód musi być taki, żeby dziecko swobodnie się w nim mieściło. Kładziemy 

związany sznurek rozłożony na podłodze. Dziecko wchodzi do środka. Na hasło 

„start” lub klaśnięcie w dłonie – dziecko przekłada sznurek z dołu, od stóp, w górę, do 

głowy. Potem zmiana – od głowy do stóp. 

Sznurek dziecko kładzie przed sobą rozłożony. Może do niego wskakiwać obunóż i 

wyskakiwać. Pamiętamy, żeby trzymało ręce na biodrach, miało w miarę 

wyprostowane plecy i złączone nogi. Te ćwiczenia najlepiej jest wykonywać na 

bosaka. 

„Dziwne kroki” – sznurek z poprzedniego zadania składamy na pół i oplatamy wokół 

nóg dziecka na wysokości kolan. Dziecko powinno móc swobodnie się 

przemieszczać, ale nie wolno mu upuścić sznurka. Musi przejść wyznaczona przez 

nas trasę. 

Inne zabawy z wykorzystaniem sznurka: 
 
Potrzebny będzie sznurek długości minimum 1,5 m. Możecie sobie wyobrazić, że jest 
to most, wąż lub cyrkowa lina. Sznurek leży na podłodze, tworzycie z niego dowolny 
kształt. Zadań może być wiele: 
- spacer po sznurku uważając by z niego nie "spaść" 
- przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną, raz na drugą stronę 
- przejście po sznurku "stópkami", tyłem, bokiem 
 

A na koniec, jako relaks, nauczymy się rysowanego wierszyka – najpierw mówimy 

wierszyk i „rysujemy” w powietrzu. Potem wspólnie rysujemy na podłodze, a 

następnie – robimy masażyk na plecach dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI
https://www.youtube.com/watch?v=WO1H8csHPqs


Najpierw koło, na nim płatek,  
drugi płatek, trzeci płatek, czwarty płatek,  
jeszcze kreska – łodyga – i jest kwiatek. 

 

 

Opracowała: Edyta Goczoł 

 


