
Temat kompleksowy: Chciałbym zostać sportowcem. 

Temat dnia: Małe piłki i duże piłki. 

 

Środa – 07. 04. 2021r. 

1. Dowolny taniec przy piosence „Sposób na nudę” (słowa i muzyka Bożena Forma). 

I.  Kiedy się nudzimy, farby wyciągamy. 

Złote słońce malujemy specjalnie dla mamy. 

 

Ref.: Na nudę zawsze jest dobra rada, 

ciągle się nudzić  – to nie wypada. 

Pomysłów nowych wiele mamy, 

na nudę nigdy nie narzekamy. 

 

II.  Kiedy jest nam smutno, to tatę prosimy, 

żeby bajkę opowiedział, bardzo to lubimy. 

Ref.: Na nudę... 

 

III. Kiedy się nudzimy, sprzątać zaczynamy. 

Klocki, książki na półeczkach pięknie układamy. 

Ref.: Na nudę... 

2. Duża piłka i mała piłka – ćwiczenia klasyfikacyjne.  

• Zabawa z elementem podskoku Małe piłki i duże piłki.  

Dziecko na hasło: Małe piłki podskakuje delikatnie na palcach (Rodzic wyjaśnia, 

że małe piłki są lekkie). Gdy usłyszy hasło: Duże piłki, podskakują ciężko na 

całych stopach (Rodzic wyjaśnia, że duże piłki są ciężkie).  



 

 

• Segregowanie piłek według wielkości.  

Potrzebne będą dwie obręcze w różnych kolorach oraz małe i duże piłki. Mogą to 

być np. dwa związane szaliki lub grube sznurki. Jeśli nie mamy piłek można je 

zastąpić zrobionymi wcześniej kulkami ze starych gazet (kulki w dwóch 

rozmiarach). 

Rodzic przygotowuje dwie obręcze w różnych kolorach, np. czerwoną i żółtą, oraz 

siedem piłek: trzy małe i cztery duże. Rodzic umawia się z dzieckiem, że na 

przykład do czerwonej obręczy będzie wkładać duże piłki, a do żółtej – małe piłki. 

Potem kolejno pokazuje piłki, a dziecko wskazują obręcz, do której ma je włożyć.  

 

• Przeliczanie piłek w obręczach.  

Dziecko przelicza duże i małe piłki, a potem za Rodzicem liczy wszystkie piłki. 

 • Porównanie liczby piłek.  

Rodzic pyta dziecko:  

− Których piłek jest więcej: dużych czy małych?  

− O ile więcej?  

Na drugie pytanie większość dzieci nie odpowie poprawnie, dlatego Rodzic układa 

piłki w pary, mówiąc głośno, co robi: pierwsza para – pierwsza duża piłka z 

pierwszą małą piłką, druga para – druga duża piłka z drugą małą piłką, trzecia 

para – trzecia duża piłka z trzecią małą piłką, czwarta para – czwarta duża piłka 

i... ta piłka nie ma pary.  

− Której piłki brakuje?  

Czyli – o ile więcej jest dużych piłek?  

• Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Toczymy piłkę do celu.  

Potrzebne będą skakanki lub coś innego, z czego można ułożyć koło na podłodze 

oraz piłki.  

Rodzic układa w jednym pomieszczenia koło ze skakanek. Dziecko z drugiego 

końca pomieszczenia toczy kolejno piłki do wyznaczonego celu (można też toczyć 

po śladzie, np. po pasku bibuły lub toczyć w labiryncie np. tekturową rolką po 

ręczniku papierowym). 



        

 

3. Zabawy ruchowe – propozycja na środę.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw 

https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw


 

Życzymy miłej zabawy! Powodzenia kochane Przedszkolaki! 

 


