
                                                                                                  
Witamy Rodziców 6-latków ! 
 
 
 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar matematyczny i muzyczny:   
- rozwijamy współpracę; 
- kształtujemy umiejętność dodawania i odejmowania; 
- kształtujemy właściwe zachowania własnym przykładem podczas wspólnej zabawy; 
- doskonalimy logiczne myślenie, spostrzegawczość, skupianie uwagi; 
- relaksujemy się przy muzyce.   
 
Zajęcie 1: 
„Ile łap mają pieski ?” 
Pomoce:  
- tacka, 16 - 20 fasolek. 
Pobawimy się – jesteś małym pieskiem, a ja dużym. Będziemy chodzić jak pieski 
(chodzimy na czworakach). 
Teraz będzie zadanie o pieskach. 
Weź tyle fasolek , ile piesek ma łap. 
Policz fasolki. Masz rację – piesek ma cztery łapy. Pokaż tę liczbę na palcach. 
A ile łap mają dwa pieski ? Ułóż psie łapki z fasolki. Policz. Świetnie, dwa pieski mają 
8 łap. Pokaż tę liczbę na palcach. 
Jeśli dziecko dobrze sobie radzi, to może policzyć ile łap mają trzy pieski, cztery 
pieski… 
„Ile kotków zostało ?” 
Pomoce: 
- tacka, 10 fasolek. 
Teraz będzie zadanie o kotkach. To są kotki - pokazujemy fasolki. 
Policz. Ile jest kotków ? Masz rację – jest dziesięć kotków. Pokaż tę liczbę na 
palcach. 
Patrz, co się dzieje – trzy kotki się przestraszyły i uciekły (zabieramy trzy fasolki).  
Ile kotków zostało ? Policz. Pokaż tę liczbę na palcach. 
Patrz, co się dzieje – cztery kotki poszły spać (zabieramy cztery fasolki). Policz. 
Ile kotków zostało ? Pokaż tę liczbę na palcach. 
 
Zabawa ruchowa „Dotykanie”: 
Pokaż mi jak dotykasz: 
- prawym kolanem do dywanu; 
- nosem do ściany; 
- czołem do blatu stołu; 
- brodą do drzwi; 
- pośladkami do lodówki; 
- lewą ręką do krzesła. 
 
Zabawa taneczna: 
Pomoce: 
- nadmuchany balonik lub piłka, płyta CD z ulubioną piosenką. 
Bawimy się w parze. Para dostaje balonik, którym łączą się brzuchami, głowami, 
plecami.  
Zadaniem tancerzy jest tak się poruszać, aby balonik nie upadł na podłogę.  



Zajęcie 2: 
Znajdź w każdym rzędzie zwierzątko różniące się od pozostałych, pokoloruj. 
 

 
 
 
                                                                                   Dziękujemy. Miłego dnia 


