PRACUJEMY W DOMU Z SZEŚCIOLATKIEM
Projekt sport.
1. Łączenie rekwizytów z dyscyplinami sportowymi. Podawanie nazw dyscyplin
sportowych.
Potrzebne nam: obrazki przedstawiające różne letnie dyscypliny sportowe oraz
rekwizyty wykorzystywane podczas ich uprawiania.
Rodzic pokazuje dziecku obrazki przedstawiające różne letnie dyscypliny
sportowe oraz rekwizyty wykorzystywane podczas ich uprawiania. Dziecko
łączy obrazki w pary. Uzasadnia swoje zdanie. Podaje nazwę dyscypliny
sportowej. Wypowiada się na jej temat. Wymyśla własne nazwy dla wybranych
dyscyplin sportowych. Naśladuje ich charakterystyczne ruchy.
2. Zagadki ruchowe 
Jaka to dyscyplina sportowa.
Potrzebne nam: tekturowe lub plastikowe pudełko, obrazki przedstawiające
różne dyscypliny sportowe, zaangażowanie pozostałych członków rodziny.
Dziecko losuje z pudełka obrazek przedstawiający jedną z dyscyplin
sportowych. Przedstawia ją za pomocą ruchu, gestu i mimiki. Pozostali
członkowie zabawy próbują odgadnąć nazwę dyscypliny sportowej. Nazywają
osoby, które uprawiają daną dyscyplinę.
3. Ćwiczenia słownikowe - określanie cech dobrego sportowca.
Rodzic nawiązuje do igrzysk sportowych. Wyjaśnia, że niektórzy ludzie
uprawiają sport zawodowo. Reprezentują swój kraj na olimpiadach. Biorą
udział w różnego rodzaju zawodach, olimpiadach sportowych, mistrzostwach.
Za zwycięstwo otrzymują nagrody np.: medale, puchary. Rodzic pyta: Za
zajęcie którego miejsca sportowcy otrzymują nagrody? Jaki powinien być
dobry sportowiec? 
Dziecko za pomocą określeń przymiotnikowych
charakteryzuje postać dobrego sportowca.
4. Sport to zdrowie, każdy przedszkolak ci to powie - 
praca plastyczna według
pomysłu dziecka.
5. Ćwiczymy razem 
- prowadzenie ćwiczeń ruchowych przez dzieci dla rodziców.
6. Tworzenie albumu 
Dyscypliny sportowe. Poznawanie nazwisk znanych
polskich sportowców.
Potrzebne nam: różne czasopisma np.: sportowe, gazety, klej, nożyczki, białe
kartki, przezroczyste koszulki, skoroszyt, zdjęcia wybitnych sportowców
z ostatnich lat.
Dziecko wyszukuje w czasopismach obrazki przedstawiające ludzi
uprawiających różne dyscypliny sportowe. Nazywa je. Wycina obrazki.
Przykleja je na kartkach, które wkłada do przezroczystych koszulek,

i umieszcza w skoroszycie - tworzy album 
Dyscypliny sportowe. 
Rodzic pyta,
czy dziecko zna nazwiska sportowców, którzy w ostatnich latach osiągnęli
największe sukcesy w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych (np.:
skoki narciarskie, piłka nożna). Jeśli nie, zapoznaje dziecko z nimi, pokazuje
zdjęcia, opowiada ciekawostki z ich życia.

