PRACUJEMY W DOMU Z SZEŚCIOLATKIEM
Projekt Sport.
1. Zagadki pantomimiczne - 
Sportowe kalambury.
Potrzebne nam: zaangażowanie wszystkich członków rodziny.
Na początek członkowie zabawy przypominają sobie wszystkie dyscypliny
olimpijskie, czy to te z początków olimpiady, czy te najnowsze. Zapisują je na
karteczkach. Następnie jeden z uczestników losuje jedną karteczkę, później
ruchem, gestem i mimiką przedstawia daną dyscyplinę olimpijską, a pozostali
ją odgadują.
2. Praca plastyczno - techniczna. Wykonanie ulotki promującej zdrowy styl życia.
Potrzebne nam: przykładowe ulotki, kolorowe flamastry, papier kolorowy,
nożyczki, klej.
Rodzic pokazuje dziecku różne ulotki. Dziecko wypowiada się swobodnie na
ich temat: omawia wygląd, sposób ułożenia oraz zawartość: tekst
i obrazki.Następnie rodzic proponuje wykonanie ulotki promującej zdrowy styl
życia. Pyta dziecko, jakie informacje powinny się znaleźć w takiej ulotce.
Dziecko podaje propozycje. Następnie wykonuje projekt ulotki. Na koniec
ozdabia ulotki swoimi rysunkami.
3. Zamówienia na sprzęt sportowy - 
zajęcia matematyczne.
● Rozwiązywanie zagadki dotykowej.
Potrzebne nam: pudełko z otworem, a w nim różnorodny sprzęt sportowy - piłki
różnego rodzaju, skakanka (dla utrudnienia można dołożyć coś, niezwiązanego
ze sportem); zaangażowanie wszystkich członków rodziny.
Każdy uczestnik zabawy dotyka zgromadzonych w pudełku przedmiotów.
Wygrywa ten, kto nazwie najwięcej przedmiotów związanych ze sportem.
Następnie członkowie zabawy wymyślają, jakie zabawy ruchowe lub ćwiczenia
można zorganizować z ich wykorzystaniem.
● Ćwiczenia sportowo - matematyczne.
Rodzic prosi dziecko, o rozwiązanie następujących zadań matematycznych:
- Przedszkole Słoneczko zamawia 7 piłek pingpongowych i tyle samo
skakanek. Jak myślisz, ile skakanek chce kupić to przedszkole?
- Przedszkole Biedronka zamawia 6 piłek do gry w piłkę wodną i skakanki
- o 1 mniej niż piłek. Ile skakanek chce kupić przedszkole Biedronka?
- Przedszkole Skrzacik zamawia 8 piłek i 4 skakanki. Ile sprzętu
sportowego będzie miało razem?
- Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Lasu zamawia 4 piłki do gry w piłkę
nożną i skakanki - o 1 więcej niż piłek. Ile skakanek zamawia szkoła?
4. Zabawa ruchowa 
Piłki.

Potrzebne nam: wybrana przez dziecko dowolna muzyka, piłki: tenisowa, do
koszykówki, pingpongowa, do piłki nożnej, do siatkówki.
Dziecko biega po pokoju w rytm muzyki. Na pauzę w grze, rodzic pokazuje
dziecku wybraną piłkę. Dziecko naśladuje ruchy wykonywane przez
zawodników w poszczególnych grach.

Dziękujemy za cierpliwość i za oddanie,
dzielne zdalnych ćwiczeń wykonywanie.
W wakacje życzymy wielu pięknych zdarzeń,
które będą spełnieniem Waszych marzeń.
Niech słonko pięknie świeci i humor dopisuje,
a nuda żadnego dnia Wam nie psuje.
życzą Pani Ola i Pani Kasia
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