
Środa 14.04.2021

TEMAT DNIA: DZIEŃ W GOSPODARSTWIE

1. Powitanka na dzień dobry:

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4

2. „Słyszę i liczę” – ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków.

Drogi Rodzicu wrzuć proszę do kubka określoną liczbę liczmanów np. guzików/ 
fasolek/ w takim tempie, aby twoje dziecko mogło je policzyć. Nasz przedszkolak musi
mieć przed sobą również jakieś liczmany (np. guziki, fasolki albo cukierki). Uwaga! 
Dziecko układa przed sobą  tyle samo guzików ile usłyszy dźwięków  podpisując je 
odpowiednią cyfrą na karteczkach. W celu sprawdzenia dzieci wysypujemy z kubka 
liczmany i wspólnie przeliczacie. Czy dobrze wykonaliście zadanie?

3. „Dodajemy na cukierkach” - zabawa matematyczna. 

Potrzebne będą kolorowe cukierki, kartki papieru i coś do pisania. Drogi rodzicu 
zaczynamy od ułożenia cukierków, następnie dziecko uzupełnia znakami + i =, 
podlicza i zapisuje wynik.

 

 

…. nie chowajcie cukierków ;-)



4. Wprowadzenie odejmowania:

Na początek przypomnijmy sobie jakie znamy już cyfry (0,1,2,3,4,5,6,7,8) . 
Niektórzy z Was potrafią przeliczać dalej, ale my dziś skupimy się tylko na tych.

Poznaliśmy też już niektóre znaki matematyczne (+, =, >,<) dodawania, równości, 
większości, mniejszości . Dziś czas na kolejny znak odejmowania czyli minus ( - ). 
Oznacza to że coś się zmniejsza, odchodzi, coś zabieramy …najlepiej zrozumiemy to 
na przykładach....Żeby to bardziej zrozumieć musimy poćwiczyć w praktyce . Możesz 
ze swoim rodzicem w parze pobawić się w odejmowanie tego co masz akurat pod ręką 
(cukierki, guziki, plastikowe nakrętki).

Na przykład : Julka miała 2 cukierki, brat wziął od Julii 1 cukierek …..ile zostało Julce 
cukierków ? Na pewno znacie odpowiedź doskonale …Spróbujcie sami pobawić się 
matematycznie ;-) Dobrej zabawy!

5. A. Vivaldi „Cztery Pory Roku – Wiosna” - swobodne improwizacje ruchowe przy 
muzyce poważnej. 



Potrzebna będzie apaszka, chusteczka lub wstążka. Dziecko w rytm muzyki porusza 
się, tańczy, naśladując wiosenne owady. Bawimy się muzyką, wsłuchujemy się i 
poddajemy jej melodii.
Omówienie nastroju muzyki, określenie czy była przyjemna?

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

5. „Liczymy zwierzęta w gospodarstwie” – zabawa matematyczna. 
Znowu potrzebujemy jakieś liczmany, które będą nam zastępowały zwierzątka (guziki, 
klocki). Dzieci manipulują nimi, dokładają, odkładają i rozwiązują zadania według 
poleceń rodzica.

• W chlewie są 4 świnie i 4 prosięta. Ile zwierząt mieszka w chlewiku? 
• W stajni stoją 4 klacze i 4 ogiery. Ile koni stoi w stajni? 
• W kurniku na prawych grzędach jest 5 kur, a na lewych grzędach są 3 kury. Ile 

kur jest razem? 
• W zagrodzie są 2 świenie, 2 krowy i 3 kozy. Ile zwierząt jest w zagrodzie? 

6. Praca z książką:
• Praca z Karty numer 3, strona 44 – wprowadzenie znaku odejmowania, 

uzupełnianie działań, pisanie cyfr w kratce.
• Praca w książce numer 3, strona 37 – przeliczanie elementów, rozwijanie 

spostrzegawczości wzrokowej. 5-latku, szukamy na ilustracji podanych zwierząt 
i musimy pokolorować liczbę pól odpowiadających liczbie odnalezionych 
zwierząt każdego rodzaju. 

7. Zabawa z piosenką „Wiosna w błękitnej sukience” (A. Jodłowska i CHOCHLIKI)
https://www.youtube.com/watch?v=VhGP5kFHO7o
 

 „Wiosna w błękitnej sukience”

Wiosna w błękitnej sukience bierze krokusy na ręce. 
Wykąpie je w rosie świeżej i w nowe płatki ubierze.

 
ref: Wiosna buja w obłokach, wiosna płynie wysoko, 
wiosna chodzi po drzewach, wiosna piosenki śpiewa. 

Potem z rozwianym warkoczem niebem powoli gdzieś kroczy. 
Wysyła promyki słońca i wiersze pisze bez końca.

 ref: Wiosna buja w obłokach… 

Nocą się skrada z kotami, chodzi własnymi drogami. 
A teraz śpi już na sośnie i nie wie, że sosna rośnie. 

ref: …..



Zaczynamy zabawę do piosenki:

Słuchamy (można raz, można więcej). Teraz dziecko zna już melodię i charakter 
piosenki. Można porozmawiać z dzieckiem o treści utworu. Pytania pomocnicze: Kto 
jest głównym bohaterem piosenki?; Co robiła Wiosna w piosence? 

Następnie uczymy dziecko tekstu na pamięć. Można zacząć od refrenu, a dopiero 
później przejść do zwrotek. Próbujemy zaśpiewać refren.
Piosenkę warto włączać kilka razy w ciągu dnia, podczas zwykłych zabaw i 
codziennych czynności. Tym sposobem dziecko w bardzo łatwy sposób zapamięta 
słowa. Jest to kolejna okazja do nagrania śpiewu naszej pociechy i podzielenia się nim 
z naszymi najbliższymi :) Jak to pomaga dziecku w uczeniu się?: Rozwija słuch 
muzyczny, rozwija poczucie rytmu, doskonali pamięć. 

Powodzenia! Dziękuję, że tak pięknie pracujecie! Już nie długo spotkamy się w 
przedszkolu ;-)


