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Zadanie 1 

Pokaż proszę i nazwij na sobie części ciała.  

Każde dziecko ma dwie rączki 

i dwie nóżki także ma. 

Jeden nosek, jedne usta, 

ale oczka także dwa. 

Gdy jest jasno, wszystko widzą  

oczka dziecka obydwa. 

Gdy jest ciemno wszystko słyszą 

uszka dziecka – też są dwa.  

(dziecko samodzielnie lub przy pomocy dorosłego wskazuje odpowiednie części twarzy i ciała). 

 

Zadanie 2 

Wysuń proszę prawą rękę do przodu. Wyobraź sobie, że masz zaczarowany palec służący do 

rysowania w powietrzu. Narysuj nim kształt piłki. Następnie palcem wskazującym prawej dłoni, dotknij 

prawego oka, ucha i policzka.  

Weź proszę do ręki piłkę. Połóż ją najpierw przed sobą, potem za sobą i następnie obok siebie – po 

prawej stronie. Połóż piłkę pomiędzy wybranymi przez siebie przedmiotami.  

 

Zadanie 3 

Wysłuchaj proszę wierszyka i naucz się go na pamięć.  

Wierszyk: Mam nową piłkę. Gram z kolegami. 

Jeżeli chcecie, to zagram z wami.  

  

Zadanie 4 

Na podstawie wierszyka odpowiedź proszę, jaką masz piłkę nową czy starą i z kim grasz? 

Wymień i policz sylaby w słowach: piłka, kolega, gram.  

Jaką głoskę słyszysz na początku i na końcu tych słów: piłka, kolega, nowa. 

Odpowiedz proszę, które dwa słowa się rymują (są podobne): kolegami – piłka – wami.  

  

Zadanie 5 

Zaproś teraz, kogoś do zabawy. Usiądźcie naprzeciwko siebie i turlacie po podłodze do siebie piłkę, 

jednocześnie mówiąc rytmicznie (sylabami) wierszyk.  

Wierszyk: Mam nową piłkę. Gram z kolegami. 

Jeżeli chcecie, to zagram z wami.  
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Zadanie 6 

Przygotuj proszę pięć różnych przedmiotów – w tym małą piłkę. Połóż je przed sobą i nazwij wszystkie 

przedmioty. Następnie Mama lub Tata chowa jeden przedmiot. Twoim zadaniem jest odgadnąć, czego 

brakuje?. W następnej rundzie przygotuj taką zagadkę dla Rodzica.  

Udanej zabawy!.  

 

Zabawy z piłką.  

  

Kręgle 

Kulą będzie piłka, a kręglami butelki z wodą lub papierowe kubeczki. 

Ustaw butelki lub kubeczki w pewnej odległości od siebie i turlaj po podłodze piłkę w ich kierunku.  

Rzut do celu 

Możesz postawić miskę, koszyk lub puste pudełko i rzucać do nich piłeczki lub zwinięte w kulkę 

skarpetki. Policz, ile zdobyłeś punktów.  

Udanej zabawy! 

 

Piosenka Kolorowa piłka: 

https://youtu.be/zXgIqgGguvk 

  

 

 

Opracowały: A. Donat, I. Liguzińska - Wołowiec na podstawie książek: „Od wierszyka do rysunku” dla dzieci 5 letnich - 

M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka, „Klaśnij, tupnij, raz i dwa!” - M. Barańska, „Zabawy, które uczą” – 

J. Friedl. 

https://youtu.be/zXgIqgGguvk

