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·	Zabawy ruchowe przy muzyce-zabawa naśladowcza
https://www.youtube.com/watch?v=g-AMj5dhz3A&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=4
• „Dziesięć paluszków” – zabawy paluszkowe do wiersza K. Sąsiadka, interpretacja treści wiersza za pomocą ruchów i gestów. Rodzic  czyta wiersz, dzieci uważnie słuchają:
Dwie ręce, dziesięć palców
Ja dziesięć palców mam,
Na pianinie gram.
Ja dwie ręce mam,
Na bębenku gram.
Ja dziesięć palców mam
I na trąbce gram.
Ja dwie ręce mam
I zaklaszczę wam.
Rodzic  zapowiada, że teraz będzie naśladował wszystko, co robią dłonie w wierszu, i ponownie czyta utwór. Pokazuje przy kolejnych wersach: dziesięć palców, grę na pianinie, obie dłonie, grę na bębenku, dziesięć palców, grę na trąbce, obie dłonie, a na koniec klaszcze. Przy kolejnych recytacjach wiersza dzieci starają się robić to, co rodzic. Mogą także nauczyć się wiersza na pamięć.

• „Guzik do guzika” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem guzików, klasyfikowanie ze względu na dwie cechy jednocześnie, układanie guzikowych rytmów. Rodzic rozkłada guziki na dywanie (są w różnych kolorach, różnej wielkości, kształtu, z dwoma lub czterema dziurkami, na stopce). Każde dziecko dostaje kolorową kartkę z bloku technicznego. Rodzic  zadaje dzieciom pytania: Jakie widzicie guziki? Jaki mają kształt, kolor, wielkość? Czy coś je jeszcze różni oprócz koloru, kształtu i wielkości? Czy mają ze sobą coś wspólnego, czy da się je połączyć w grupy? Jeśli tak, to w jaki sposób? Wskazane dzieci grupują guziki: z dwoma i czterema dziurkami, na stopce; następnie spośród tych zbiorów wyłaniają kolejno guziki małe i duże, o tym samym kształcie i w tym samym kolorze. Gdy zbiory i podzbiory są dla dzieci widoczne i oczywiste, rodzic  proponuje zabawę w układanie rytmów z guzików. Prezentuje dowolny rytm, dzieci określają, jakie powinny być następne guziki. Po wspólnym ułożeniu kilku rytmów każde dziecko dobiera guziki według własnych preferencji i układa z nich rytm na kolorowej kartce papieru. 
Pomoce: guziki (w różnych kształtach, kolorach, różnej wielkości, z dwiema bądź czterema dziurkami, na stopce) ,kolorowe kartki

• „Kolorowe guziki” – ćwiczenie matematyczne, segregowanie elementów ze względu na podane cechy (karta pracy). Dzieci otaczają pętlą guziki ze względu na podane cechy: wielkość i liczbę dziurek. Chętne łączą guziki z dwiema dziurkami i liczą, ile ich jest.
Pomoce: „Karty pracy. Powietrze” s. 5, kredki



