
                                      ŚRODA – 6.05 

 

1. Odkrywanie lustrzanego odbicia i zjawiska symetrii 

 

 

 

Zachęcam do wspólnej zabawy edukacyjnej 

 

 
Bardzo prosta zabawa zarówno dla najmłodszych jak również starszych dzieci, 

bo w łatwy sposób możesz modyfikować stopień trudności. Na każdym etapie 

możesz dostosować  zabawę do własnych potrzeb. Taka aktywność świetnie 

stymuluje rozwój dziecka, analizę i syntezę wzrokową oraz uczy planowania i 

odtwarzania. 

         Do zabawy wystarczy kartka przedzielona na pół oraz różne przedmioty, 

które macie w domu w parach (po 2 szt np. łyżeczki, klocki, autka itp.). Zabawa 

polega na układaniu przedmiotów wzdłuż osi symetrii lub inaczej w odbiciu 

lustrzanym. Warto dziecku przy okazji takiej zabawy pokazać jak ułożone 

przedmioty wyglądają w lustrzanym odbiciu. Dla młodszych dzieci układamy 

początkowo po 3-4 przedmioty i odtwarzamy ten sam wzór z drugiej strony. 

Starszym dzieciom stopniowo zwiększmy liczbę przedmiotów, lub 

wykorzystujemy do zabawy kolorowe figury geometryczne. 



 Zadanie do wykonania z klockami. Po lewej stronie układamy 

klocki z odbiciem lustrzanym. 

 

 

Sprawdźcie czy się udało. 

 

 

 

 



2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w oparciu o opowieść 

ruchową „Spacerkiem po łące”- rozwijanie dużych partii 

mięśni 

 
1. „Jak się ubrać na wiosenny spacer?”- zabawa dydaktyczna z 

wykorzystaniem modelu lalki z ubrankami 

· W co ubierzemy dziewczynkę na wiosenny spacer na łąkę? 

· Dlaczego gruba kurtka, kozaki, czapka, szalik i rękawiczki nie nadają się 

na tą wyprawę? 

· Dlaczego krótkie spodenki, letnią bluzeczkę i klapki też musimy jeszcze 

zostawić w szafie? 

Część druga: 

2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku 

przedszkolnym oraz rozdanie kółek 

3. „Ubieramy się na spacer”- ćwiczenie ogólnorozwojowe z kółkiem 

4. „Marsz na wiosenną łąkę”- ćwiczenie orientacyjno-porządkowe 

- dziecko maszeruje lub biega w rytm bębenka w zależności od tempa gry 

5. „Bociany”- ćwiczenie nóg 

- dziecko maszeruje po pokoju w rytm kołatki wysoko unosząc kolana 

6. „Żaby”- ćwiczenie rozwijające skoczność 

- dziecko skacze naśladując żaby przy dźwiękach drabinki 

7. „Żaby i bocian”- ćwiczenie rozwijające skoczność 

- dziecko skaczą swobodnie naśladując żaby, kiedy usłyszą dźwięk 

kołatki wskakuje do sadzawki /okręgu utworzonego z kółek/ 

8. „Osy i motyle”- ćwiczenie ramion 

-dziecko stoi w kółkach-kwiatkach, gdy usłyszy wolny rytm tamburyna 

rozkłada szeroko ramiona i porusza się naśladując motyle, gdy rytm jest 

szybki, biega szybko poruszając podwiniętymi ramionami naśladując osy 

9. „Pająk”- ćwiczenie ze wspinaniem 

- dziecko naśladuje wspinanie się po nitce pająka (przysiady ze 

wspinaniem na palce) 

10. „Zrywamy kwiaty”- ćwiczenie tułowia 

- dziecko wykonują skłon do przodu naśladując zrywanie kwiatów prawą 

i lewą ręką 

11. „Kołysanie traw na wietrze”- ćwiczenie tułowia i ramion 

- dziecko wykonuje skłony boczne z wysoko podniesionymi ramionami 

12. „Uciekamy przed deszczem”- ćwiczenie bieżne 

13. „Rozbieramy się po spacerze”- ćwiczenie ogólnorozwojowe 

14. „Wąchamy kwiaty”- ćwiczenie wyciszające, oddechowe. 



 

W dniu dzisiejszym zachęcam do wykonania karty pracy nr 4:  

- 5- latki – str. 17 

- 6-latki – str. 17 


