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·	Detektywistyczne działania matematyczne – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem działań okienkowych
Rodzic  zaprasza dzieci do zabawy w detektywów.Każde  dziecko ma  10 patyczków,zapałek. Na dywanie rozkłada działania okienkowe oraz cyfry. Zamiast okienek można wstawić znaki zapytania. Rodzic odczytuje działanie: Jest siedem, ile trzeba dodać, aby było 10?. Dzieci szukają tej liczby, licząc na patyczkach. Podają wynik. Przyporządkowują cyfrę do okienka. 

·	Detektywi na tropie zaginionych liter – uzupełnianie odpowiednimi literami luk w wyrazach. 
Rodzic  zaprasza dzieci do rozwiązania tajemniczej sprawy – zagubionych liter. Rodzic przydziela  dziecku  wyraz, któremu brakuje jednej litery (miejsce brakującej litery oznaczone jest znakiem zapytania lub kreseczką). Rodzic  rozkłada na środku dywanu litery(napisane na karce długopisem,ołówkiem). Zadaniem dzieci jest odczytanie wyrazu i wybranie właściwej litery z rozsypanki. Przykładowe wyrazy: _obot, wod_, sała_a, _upa, ze_ar, _owa, zebr_. 


·	Klub Małych Odkrywców – prezentacja małych i dużych odkryć dzieci. 
Dzieci przygotowują występy, pokazują swoje talenty, zdolności. 
I. Zespół badawczy – naukowców – prezentuje doświadczenia. 
II. Zespół detektywistyczny – tropicieli, detektywów – przedstawia zagadki detektywistyczne. 
III. Zespół wynalazców – przedstawia propozycje wynalazków. 
IV. Zespół artystów – prezentuje prace zgodnie ze swoimi upodobaniami. 
Rodzic  chwali dzieci za ich małe i wielkie odkrycia. Gratuluje pomysły.

·	Odkrywanie ukrytych liter – rodzic rysuje świeczką litery na kartkach, dzieci zabierają kartki do stolików, malują farbami i nazywają litery które się ukazały. 

·	Zabawy ruchowe dla dzieci
1)Skoki przez drabinkę - Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków.
2)Spacerek - Puszczamy dziecku muzykę i rzucaj im różne polecenia: „Zbieramy grzyby!”, a wtedy maluchy udają, że podnoszą coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – smyki podbiegają i łapią niewidoczne motylki; „Zrywamy szyszki!”, a dzieciaki muszą podskakiwać i symulować obrywanie z gałęzi szyszek itd. Będzie dużo śmiechu i rozgardiaszu.



