
Witam Was starszaki! 

 

Na początek zachęcam Was do zabawy z wykorzystaniem lustra, bądź małego 

lusterka. Żeby zabawa była ciekawsza zaproście do niej swoich rodziców lub 

rodzeństwo.  

„Miny w lusterku” – przedszkolaku zrób różne miny (uśmiechnij się, wystaw 

język, zamknij jedno oczko itd.) zaobserwuj jak zmienia się wyraz Twojej 

twarzy podczas przedstawiania różnych uczuć.  

 

„Spostrzegawczość przedszkolaka” 

Teraz poćwicz swoją spostrzegawczość. Poproś rodzica by w różnych miejscach 

w pokoju ukrył cyfry od 0 do 9. A Twoim zadaniem będzie jak najszybciej 

odnaleźć ukryte cyfry i ułożyć je w odpowiedniej kolejności.  

 

Do wykonania kolejnego zadania potrzebna będzie kartka papieru. Rodzicu 

przeczytaj polecenie swojemu dziecku, a brzmi ono następująco: wskaż miejsce 

na kartce: 

- górny brzeg kartki,  

- dolny brzeg kartki,  

- prawy brzeg kartki,  

- lewy brzeg kartki,  

- prawy górny róg,  

- lewy górny róg,  

- prawy dolny róg,  

- lewy dolny róg.   

Po wskazaniu miejsc na kartce pora na ćwiczenie. Rysowanie linii: 

- od góry do dołu 2 linie czerwone, 

- od dołu do góry 2 linie czarne,  

- od prawego brzegu do lewego 3 linie zielone,  

- od lewego brzegu do prawego 3 linie niebieskie.  

 

Teraz czas na trochę odpoczynku przy zabawie, w której zadaniem będzie 

trzymanie równowagi. Rodzicu rozłóż np. skakankę, linę na dywanie lub trawie 

układając z niej wzór, po którym będzie chodziło dziecko. Wzór skakanki 

można zmieniać.  

 

 



 
 

„Orientacja na mapie” 

Orientacja na kartce papieru pomoże w orientacji na mapie Polski.  

 
 Rodzicu poproś dziecko by wskazało na mapie: 

- Wskazywanie górnego i dolnego brzegu mapy.  

- Określenie, co znajduje się na górze mapy (morze Bałtyckie, północ), a co na 

dole (góry Tatry, południe), nazwanie kierunków świata.  

- Określenie, co znajduje się z prawej (wschód), a co z lewej (zachód) strony 

mapy, nazwanie kierunków świata.  

- Wskazywanie drogi do morza, w góry.  

- Określenie położenia miasta względem Warszawy (na prawo od Warszawy, na 

lewo, w górę, w dół). 

 

Praca z książką:  

- dzieci 5-letnie cz.4, str. 40. 

- dzieci 6-letnie cz. 4, str. 44.  


