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Dzień dobry !!!   

 

Witamy Was serdecznie!! 
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematycznej i przyrodniczej. Mają na celu 

ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10, układanie działań 
do podanych zadań i odczytywanie ich, a także poznanie ptaków powracających do Polski.  
 

Przygotujcie : 10 klocków.  
 

 Miłej zabawy!!   
 
Cześć I: 

1. Rozwiąż zagadki o ptakach.  
Pióra biało-czarne, buciki czerwone;  

uciekają przed nim żabki,  
bardzo przestraszone.  
(bocian)  

Wiosną do nas przyleciała ta ptaszyna czarna, mała.  

Murować się nie uczyła, ale gniazdko ulepiła.  
(jaskółka)  

 

 
Już po lesie kuka, gniazdka sobie szuka.  
Jak znajdzie, podrzuca jaja, niech inni je wygrzewają.  

(kukułka)  
 



 
Śpiewa wysoko piosenki do słonka,  
głos ma podobny do drżenia dzwonka.  

(skowronek) 
 

 

2. Posłuchaj, jakie dźwięki wydają ptaki przylatujące do Polski wiosną: 
 
https://view.genial.ly/5e81faa63fea8d0db0df73ae/vertical- infographic- list-ptaki-przylatujace-

wiosna-do-
polski?fbclid=IwAR1Oee_MMyjhtWbVJk3WCl0U8R6vXHImyu4JQfMwlPMSeCo8V2N9Vm9R

w0k  
 
3. Obejrzyj film: 

Skąd ptaki wiedzą, gdzie mają lecieć?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=dLgZrIJQwc4 
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4. Zapraszamy Cię teraz do zabawy ruchowej „Bociany na łące”.  
Wyobraź sobie, że jesteś bocianem. Poruszaj się w różnych kierunkach z wysokim unoszeniem 
kolan, co pewien czas zatrzymuj się, stań na jednej nodze i rozglądaj się, szukając żabek.  

 
5. Wypełnij karty pracy w książce fioletowej cz. 3, s. 64, 67-69 (5 i 6- latki) (link do pobrania)  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf  
 
Część II 

Porozwiązujemy teraz zadania tekstowe metodą symulacji.  

Potrzebne Ci będzie dziesięć klocków (liczmanów).  

Rodzic podaje zadania, a dziecko stara się je rozwiązać, dokładając klocki lub je odkładając, np.  
 
- Na drzewie siedziało 7 wróbli. (Dziecko układa przed sobą 7 klocków). Potem przyleciały jeszcze 

3 wróble. (Dziecko dokłada jeszcze trzy klocki). Ile wróbli siedzi teraz na drzewie?  
Dziecko liczy klocki i podaje ich liczbę, odpowiadając na pytanie.  

Dziecko układa działanie: 7 + 3 = 10 i odpowiada na pytanie.  
 
- Na drzewie było 8 gołębi. (Dziecko układa przed sobą 8 klocków). Przejeżdżający samochód 

wystraszył je i wszystkie odleciały. (Odsuwa 8 klocków). Ile gołębi pozostało na drzewie?  
Dziecko liczy pozostałe klocki i odpowiada na pytanie.  

Dziecko układa działanie: 8 – 8 = 0 i odpowiada na pytanie.  
W ten sposób dziecko rozwiązuje podobne zadania. 
 

Wypełnij karty pracy w książce zielonej (6-latki) „Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2”  
s. 56–57.  

 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia- litery- liczby-cz-2/mobile/index.html 
 

Propozycje utrwalające treści:  
 

1. 

Prezentacja 
PTAKI.wlmp

 
 
2. Jaki to ptak? Obejrzyj prezentację i sprawdź swoją wiedzę:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=Wy3ZcEOhlfo  

 
 

 

Życzymy Wam miłego dnia!!!! 
Nauczyciele: Milena Kurpiewska  i Ewa Bienias  
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