Zadanie 1
Przywitaj się proszę z mamą lub tatą, podając sobie prawe dłonie, jednocześnie mówiąc wierszyk:
Bardzo łatwa to zabawa
wita Ciebie ręka prawa.
A gdy mówię „do widzenia”
ręka wcale się nie zmienia.
Zadanie 2
Stań proszę i powtarzaj wierszyk, jednocześnie wykonując czynności:
Co ja zrobię, kto odgadnie?
Prawą ręką, kiwnę ładnie.
(unosimy prawą rękę i nią machamy)
Prawą ręką złapię chmurę,
(otwieramy i zamykamy prawą dłoń „łapiąc chmurę”)
Gdy wyciągnę rękę w górę.
(unosimy prawą rękę w górę)
Prawa ręka w przód i w bok.
(wyciągamy rękę do przodu, a potem w prawo)
W prawą stronę skok!
(na słowa „skok” skaczemy obunóż w prawo)
Zadanie 3
Wysłuchaj proszę wierszyka i naucz się go na pamięć.
Wierszyk:
Romb ma zawsze cztery kąty
tak jak wszystkie czworokąty.
Zadanie 4
Odpowiedz proszę o jakiej figurze jest mowa w wierszyku?
Jakie inne znasz figury?
Na podstawie wierszyka odpowiedz proszę, ile kątów ma romb?
Odpowiedz proszę, jaki przedmiot jest podobny do rombu? (np. latawiec).
Wymień i policz sylaby w słowach: romb, cztery, czworokąty.
Jaką głoskę słyszysz na początku i na końcu tych słów: kąt, romb?
Zadanie 5
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Powtarzaj proszę rytmicznie (sylabami) wierszyk, używając do tego różnych przedmiotów,
np. instrumenty, małą butelkę po wodzie wypełnioną np. grochem, fasolą.
Wierszyk:
Romb ma zawsze cztery kąty
tak jak wszystkie czworokąty.
Zadanie 6 – Obrazek
Razem z mamą lub tatą wytnij proszę różne figury geometryczne z papieru: koło, trójkąt, kwadrat,
prostokąt i romb. Z tych figur ułóż proszę obrazek. Może to być domek, drzewo, płotek itp.
Tu jest podpowiedź:
https://youtu.be/jcxxDEZCaXw
Udanej zabawy!

Sowa Mądra Głowa uczy kształtów:
https://youtu.be/btVDfZtKtdo

Zachęcamy do wysłuchania piosenek dla dzieci:
https://youtu.be/Lv-1s65cgJM

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.
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