
Czwartek 8.04.2021

„Telefon-ważny wynalazek”

1. Zagadka:

„Choć się często mieści w dłoni

Świetnie słychać, kiedy dzwoni.

Mówisz: „Halo” i za chwilę

Nowych wieści znasz już tyle.”

Zobaczcie film ( fragment zaczynający się ok 7 minuty o telefonie), a 
dowiecie się, jak działa telefon. Możecie sobie w domu zrobić pokazany 
na filmie telefon z kubeczków i sznurka.

           https://www.youtube.com/watch?v=Ho6tv9myhhU

2. „Liczbowe zabawy” – zabawa matematyczna. 

Potrzebne będą: sznurek, przedmioty do liczenia ( np. koraliki, fasolki, 
drobne klocki, ziarenka kawy itp.), cyfry napisane na oddzielnych 
kartonikach

„Linia telefoniczna”- proszę przygotujcie sznurek, na nim zawiążcie 
supełki w równych odległościach. Supełków powinno być co najmniej 7, 
a może być nawet 12. Przy każdym supełku ułóżcie (najlepiej na małych 
talerzykach ) odpowiednią ilość przedmiotów do liczenia. Przy 
pierwszym supełku – 1, przy drugim – 2,  itd. Podpiszcie supełki 
odpowiednimi cyframi: 1,2,3 itd. /załącznik 1 i 2 /

Zadania:

- wskażcie liczby większe od 3, a mniejsze od 7

- wskażcie liczby większe od 2, a mniejsze od 5

https://www.youtube.com/watch?v=Ho6tv9myhhU


- wskażcie liczby większe od 5, a mniejsze od 8

- wskażcie liczby mniejsze od 5, a większe od 1

Podobne zadania można wymyślać samodzielnie, zamieniając się rolami (
dziecko – rodzic). 

„Zabawa w chowanego” – dziecko odwraca się tyłem, w tym czasie 
rodzic zabiera trzy dowolne cyfry i liczby z osi. Zadaniem dziecka jest 
odgadnąć, których liczb brakuje. Można zamieniać się rolami (dziecko – 
rodzic).

3. Zabawa ruchowa – potrzebne będą dwie kostki do gry lub kartoniki z 
cyframi z poprzedniej zabawy. 

Rzucamy równocześnie dwoma kostkami do gry lub losujemy dwa 
kartoniki z cyframi. Dodajemy w pamięci lub na palcach ilość oczek na 
obu kostkach lub liczb na obu kartonikach. Wykonujemy tyle ćwiczeń 
gimnastycznych ( podskoki na lewej lub prawej nodze, skłony, przysiady, 
pajacyki itp.) ile wynosi wynik naszego dodawania.

4. Karty Pracy 3, str.34 – odszukajcie pary dzieci, które rozmawiają ze 
sobą, a łączące je sznurki pokolorujcie różnymi kolorami. Odczytajcie 
liczby, które wymieniają dzieci i przepiszcie je w takiej samej kolejności 
w okienka drugiej osoby z pary.

Następnie wpiszcie we właściwe miejsca liczby, których nie usłyszała 
Mela.

5. „Zastrzeżony numer” – na początku można wyjaśnić dziecku, co to jest 
numer zastrzeżony.

Dzieci układają kartoniki z cyframi z poprzedniej zabawy we właściwej 
kolejności (1,2,3, itd.). Mają za zadanie odkryć zastrzeżony numer 
wybierając cyfry wg instrukcji: weź co drugą ( co trzecią, co czwartą) 
cyfrę. Odczytują numer.

6. Praca z książką „Liczenie”, s.51- otoczcie pętlą co trzecią liczbę, 
napiszcie te liczby w kratkach, a potem odszukajcie taki sam układ pod 
jednym z telefonów i narysujcie tam uśmiechniętą buźkę.

Poniżej pokolorujcie telefony tak, aby stworzyć rytm. W pierwszym 
rzędzie używając kredek w dwóch kolorach, a w drugim w trzech.



7. Karty Pracy 3, s.35 – znajdźcie (na dole strony) materiały i przybory 
potrzebne do wykonania przedstawionych tam przedmiotów. Otoczcie je 
pętlami w kolorach pinezek.

Dla chętnych:

Możecie wykonać któryś z przedstawionych w tym zadaniu przedmiotów 
(wodospad, laptop, wazon, zegar) z materiałów odpadowych. 
Powodzenia!


