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1. Porównywanie liczebności przez przeliczanie i ustawianie w pary, nakładając
elementy jednej na drugi. 

Ćwiczenie 1.

Wycinamy z papieru samoprzylepnego kropki małe i duże. Przygotujemy także dwie piłki 
jedną mała jedną dużą. Dzieci naklejają kolejno małą kropkę na mała piłkę, dużą kropkę na 
dużą piłkę. Można ćwiczenie zmodyfikować odpowiednio pod dostępne w domu przedmioty. 

Ćwiczenie 2.

Zabawa ruchowa „Duże i małe kroki”.
Podrzucamy dużą piłkę – dzieci stawiają duże kroki.
Podrzucamy  małą piłkę – dzieci stawiają małe kroki.
W zależności ile będzie podrzutów dzieci robią tyle kroków, a następnie starają się 
porównać, których kroków zrobili mniej, więcej lub tyle samo: dużych czy małych.

Ćwiczenie 3.

 Rozkładamy przed dziećmi różne przedmioty w dwóch wielkościach. Dzieci przypatrują 
się uważnie, wypowiadają się na temat zgromadzonych przedmiotów, następnie segregują:

 wg rodzaju tworząc pary: np. mała lalka – duża lalka

 wg wielkości tworząc dwa zbiory: zbiór przedmiotów małych i dużych

Następnie porównują liczebność tych zbiorów.







2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Podczas wykonywania ćwiczeń zachęcam, aby w tle leciała muzyka – Wasza ulubiona. 

 Ćwiczenie 1

 Ćwiczenie wieloznaczne „Pranie”;
mały rozkrok, pranie na tarce – skłony w dół z przysiadami i sięganiem rękami do podłogi;
„płukanie bielizny” – zamachy rękami w prawo i w lewo,
„wyciąganie z wody” – wysokie wspięcie na palcach z wyrzuceniem ramion w górę 
(ćwiczenia korekcyjne z zakresu płaskie stopy)
„wieszanie” – podskoki obunóż z wyrzutem ramion w górę,
(ćwiczenia korekcyjne j.w.). Powtórzyć x 3.

Ćwiczenie 2

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych;
- w siadzie skrzyżnym z woreczkiem na głowie zrzucają woreczek głową w przód, w tył, w 
lewo, w prawo.
- leżenie przodem, czoło na woreczku. Dzieci unoszą woreczek jak najwyżej oburącz 
powtarzając całość 3 – 4 razy (broda przyciągnięta do szyi, wzrok skierowany na podłogę).
- leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, stopy skierowane częścią podeszwową do sufitu, a na
nich woreczek. Prostowanie i zginanie nóg tak, aby woreczek nie spadł.

Ćwiczenie 3

Ćwiczenia równoważne; 
marsz w koło z woreczkiem na stopie, w połowie koła zmiana nogi.

Ćwiczenie 4

Ćwiczenia mięśni tułowia- „ukłon kapeluszem”.
 Dzieci z woreczkami maszerują pod ścianą. Siad skrzyżny przy ścianie – woreczki na głowie 
– to kapelusz. Dzieci wykonują ukłon – zdejmują woreczek prawą ręką i sięgają nim daleko w
prawo, skłaniając w tym kierunku głowę i tułów, po czym kładą woreczek  ponownie na 
głowie i powtarzają ćwiczenie w lewo.

Ćwiczenie 5

Ćwiczenia głowy i szyi;
siad skrzyżny, ręce na kolanach dzieci naśladują ruchy głowy żółwia wydostającego się i 
wchodzącego do skorupy. Powtórzyć 3x.

Ćwiczenie 6



 

Ćwiczenia rzutu i chwytu;
 „Rzuć i chwyć” – dzieci stoją w rozsypce, woreczek trzymają w dłoniach. Na dany sygnał 
podrzucają go do góry i próbują go złapać. Powtórzyć 4x.

 Ćwiczenie 7 

Ćwiczenie relaksacyjnie;
dziecko kładzie się płasko na dywanie, zamyka oczy i wsłuchuję się w muzykę spokojną 
relaksacyjną. Uspokaja oddech – wdech,  - wydech. 

Link do muzyki relaksacyjnej: https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY

