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Zad.1. Zabawa orientacyjno – porządkowa pt. Dzień i noc

Gdy rodzic pokazuje sylwetkę słońca – dzieci poruszają się po sali w dowolny 
sposób (marsz, bieg, podskoki). Gdy pokazuje sylwetę księżyca – co jest 
sygnałem zbliżającej się nocy – dzieci kładą się na dywanie i przez chwilę 
nieruchomieją – śpią. Potem pyta: – Po dniu mamy noc, a po nocy? – Czy to tak 
cały czas trwa: dzień, noc, dzień, noc…

Zad.2. Słuchanie wiersza Doroty Gellner "Gwiazda".

Gwiazda z miną uśmiechniętą 

tupie w górze złotą piętą. 

Bez latarki i bez świeczki, 

chodzi nocą na wycieczki. 

Chodzi, chodzi aż do rana 

no i świeci sobie sama!

Rozmowa na temat wiersza. 

– Co robi gwiazda?

– Kiedy na niebie widzimy gwiazdy?

Zad .3. Ćwiczenia klasyfikacyjne. 

Należy przygotować kartonowe lub papierowe gwiazdy w dwóch rozmiarach – 
małe i duże – i w trzech kolorach, np.: srebrne, złote, białe (dziecko samo może 
wybrać kolor i pomalować gwiazdy) 

 Klasyfikowanie według wielkości:

 Należy przygotować dwie obręcze (można zrobić ze sznurka lub z apaszki). Do 
jednej dzieci mają wkładać duże gwiazdy, a do drugiej – małe gwiazdy. Po 



posegregowaniu gwiazd, nazywamy utworzone kolekcje – tutaj są małe 
gwiazdy, a tu – duże gwiazdy. 

 Klasyfikowanie według koloru:

 Przygotowujemy trzy obręcze. Małe gwiazdy i duże gwiazdy mieszamy. Dzieci
wkładają do pierwszej obręczy złote gwiazdy, do drugiej – srebrne, a do trzeciej 
– białe. Potem nazywają swoje kolekcje – tutaj mamy złote gwiazdy (pierwsza 
obręcz), tu – srebrne gwiazdy (druga obręcz), a tu – białe gwiazdy(trzecia 
obręcz )

 Zad . 4. Zabawa ruchowa Hop!

Dzieci maszerują. Na hasło: Hop! – podskakują obunóż, a potem maszerują 
dalej. 

Zad .5. Obrysuj zieloną kredką najmniejszą gwiazdkę , a czerwoną kredką 
największą.



Zad . 6. Narysuj gwiazdki po śladzie.



Zad. 7. Narysuj w ramce obok tyle kropek ile jest postaci.



Zad.8.Połącz w pary takie same obrazki.


