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Dzień dobry  

 

W dniu dzisiejszym zajęcia wpisują  się w obszar edukacji matematyczno-przyrodniczej, ich 

celem będzie rozwijanie umiejętności liczenia; dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, 

obserwacja zajęć badawczych oraz utrwalenie nazw miesięcy.  

Zapraszamy! 

 

CZĘŚĆ I 

1. Na początek zabawa Bańki mydlane , której celem jest rozwijanie sprawności 

ruchowej. 

Dzieci maszerują w rytmie piosenki w określonym kierunku. Na hasło: Bańki mydlane, 
naśladują 
łapanie baniek. Klaszczą w dłonie, przenosząc je przed sobą w różne miejsca (wyżej, 

niżej, na wysokość głowy, tułowia, kolan). 
 

 
2. Ćwiczenia w liczeniu za pomocą patyczków -  rozwijanie umiejętności liczenia; 

dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. 

 
Patyczki w różnych kolorach, znaki, liczby. 

Dzieci biorą sobie po tyle patyczków, ile mają palców u rąk, i siadają wygodnie. 
 
•• Układanie z patyczków kształtów figur geometrycznych.  

Dzieci układają z patyczków trójkąt, prostokąt, kwadrat. Określają, ile patyczków 
potrzebowały do ułożenia kształtu każdej figury. 

 
•• Układanie patyczków według kolorów. 
Dzieci liczą patyczki w każdym kolorze. 

Podają całkowitą liczbę patyczków, mówiąc np., 3 patyczki czerwone dodać  4 patyczki 
zielone i dodać 3 patyczki żółte to razem 10 patyczków. 

 
Układanie działania ilustrującego liczbę 
patyczków. Np. 3 + 4 + 3 = 10 

 

•• Odkładanie patyczków, np. w kolorze żółtym. 

Dzieci liczą pozostałe patyczki, mówiąc: 
10 odjąć 3 to siedem. 
 

Układają działanie: 
10 – 3 = 7 



 

•• Odkładanie patyczków, np. czerwonych. 
Dzieci liczą pozostałe patyczki, mówiąc: 

7 odjąć 3 to cztery. 
 
Układają działanie: 

7 – 3 = 4 
 

 
CZĘŚĆ II 

 

1. Utrwalanie nazw miesięcy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny Datkun-

Czerniak Rok. 

Podczas recytacji wiersza rodzic nazywa miesiące, wypowiadając nazwy bezgłośnie, 
poruszając samymi ustami. Dzieci podają głośno nazwy miesięcy w odpowiedniej formie. 
Podczas ponownego słuchania wiersza klaszczą, kiedy usłyszą nazwę miesiąca. 

 
W styczniu Nowy Rok przychodzi, 

często mrozem grozi. 
W lutym czyni tak samo. 
W marcu bywa jak w garncu (…). 

Kwiecień z majem 

w zieleni skąpane (…). 

Czerwiec obiecuje 
radości wiele, bo 
– moi przyjaciele – 

lipiec i sierpień to wakacji czas (…). 
Wrzesień i październik 

zmieniają kolory ziemi (…). 
W listopadzie 

smutek na drzewach się kładzie. 

A w grudniu zmęczony pracą Stary Rok 
żegna się i… zaprasza Nowy Rok. (…) 

 

2. Karta pracy, cz. 4, s. 74. 

 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=76 
 

Oglądanie obrazków. Opowiadanie, co się na nich dzieje. Zastanawianie się i mówienie, co 
Ada robiła kiedyś, co robi teraz, a co będzie robić w przyszłości. Wymienianie kolorów 

kredek. 
 

 

 

 



 

 

3.  Na koniec coś smacznego  

  

Zabawa badawcza – Dlaczego czereśnie pękają? 

 

Potrzebne będą: czereśnie – całe i popękane, rabarbar, woreczek foliowy, miska z wodą. 
 

• Wyjaśnianie dzieciom, dlaczego, kiedy pada deszcz, dojrzewające latem owoce pękają. 
 
• Oglądanie rabarbaru; opisywanie jego wyglądu, przeznaczenia; zwracanie uwagi na 

czerwoną 
skórkę brudzącą palce oraz, że liście rabarbaru mają charakterystyczny kształt. 

 
• Włożenie jednego kawałka liścia do woreczka foliowego, a pozosta łych – do miski z wodą. 
 

Następnego dnia porównywanie wyglądu rabarbaru z woreczka i z rabarbarem z wody 
(rabarbar 

wyjęty z woreczka nie zmienia swojego wyglądu, ma nadal równe, całe końce; natomiast 
ten wyjęty z wody jest na końcach popękany i zwinięty). To efekt wchłaniania wody. 
Skórka wchłania jej więcej niż miąższ. Właśnie dlatego rabarbar pęka na końcach i się zwija. 

N. wyjaśnia, że podobne zjawisko można zaobserwować również u innych owoców. 
Czereśnie, 

kiedy są już dojrzałe i pada na nie deszcz, zaczynają pękać. Miąższ znajdujący się pod 
skórką chłonie jak gąbka krople wody, które padają na skórkę. Owoc zwiększa więc swoją 
objętość. 

Skórka natomiast nie zachowuje się jak nadmuchiwany balonik, nie rozciąga się i dlatego 
pęka. Podobnie jak czereśnie pękają również wiśnie, śliwki i agrest. 

 
• Degustowanie czereśni – całych i popękanych. Smacznego! 

 

Miłego dnia! 

 


