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Szanowni Rodzice 

Nasze dzisiejsze pierwsze zajęci to zabawy z kostkami. Cele: rozwijanie umiejętności 

dodawania i odejmowania w zakresie 10; przedstawianie działań w zapisie 

Drugie zajęcia  „Śladami Chopina” –poznanie życiorysu słynnego pianisty F. Chopina; 

słuchanie utworów Chopina w wykonaniu sławnych pianistów, rozwijanie różnych form 

ekspresji. 

Kochane dzieci: 

Na naszych pierwszych  zajęciach poćwiczymy sobie dodawanie i odejmowanie.   

Drugie zajęcia to wirtualna wycieczka śladami Fryderyka Chopina. Dowiecie się o życiu i 

twórczości najsłynniejszego polskiego pianisty- prezentacja multimedialna 

Zajęcia 1:  

1) Piosenka na powitanie https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

2) Przygotowałam dla was specjalne kostki. Wyglądają one podobnie, jak zwykłe kostki 

do gry. Różnią się jednak rozmieszczeniem kropek. Kostki mają zaklejone sześć 

kropek, puste pole będzie liczone jako zero.  

3) Czas na mój pierwszy rzut (dodawanie) 

                                             
 

 

 

Na moich kostach wyrzuciłam 4 i 2 

4 i 2 to 6 

Zapiszcie to za pomocą działania 

4+2=6 

 

4) Czas na odejmowanie 

 W drugim zestawie – przeznaczonym do odejmowania – jedna kostka jest bez 

zmian, a druga ma kropek: sześć, siedem, osiem, dziewięć i dwa razy po dziesięć. 
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5) Czas na mój pierwszy rzut (odejmowanie) 

 

                                                  

 

 

 Na moich kostach wyrzuciłam 6 i 3 

6 odjąć 3 to 3 

Zapiszcie to za pomocą działania 

6-3=3 

 

 

Możecie wspólnie się pobawić używając kostek z wybranej przez was gry planszowej 

lub stworzyć własne kostki (załącznik poniżej) 

 

Moje kostki wyglądają tak   

 

Przy dodawaniu możecie wykorzystać kości on line 

https://pl.piliapp.com/random/dice/?num=2 

https://pl.piliapp.com/random/dice/?num=2
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Ćwiczenie utrwalające 

Przesyłam wam ćwiczenie utrwalające dodawanie i odejmowanie 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-zwierzatek-w-zakresie-10_1_210 

https://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-w-zakresie-10-test_2_196 

 

Zajęcia 2 ( prezentacja multimedialna) 

Śladami Fryderyka Chopina 

1) Usiądźcie wygodnie czas na podróż. Będzie to niezwykła podróż, przypomnimy sobie 

kim był jeden z najsłynniejszych Polaków- Fryderyk Chopin.  (prezentacja 

multimedialna) 

2) Wiecie już kim był Chopin, teraz czas na poznanie jego utworów: 

Weźcie do ręki chustki i spróbujcie pokazać ruchem muzykę, którą słyszycie. 

 https://www.youtube.com/watch?v=e44bR0s_nbY 

 

3) Połóżcie się wygodnie, zamknijcie oczy. Posłuchajcie tego utworu. 

https://www.youtube.com/watch?v=3H0SRv8QNwk 

 

Opowiedzcie co wyobraziliście sobie podczas słuchania  

  

4) Teraz czas na zabawę z farbami 

 

Przygotujcie kartkę, farby i pędzelki. Spróbujcie namalować to co słyszycie.  

(Improwizacja plastyczna) 

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

Rc&list=PLjSuyMSxxASizEwc7Sg6BXhSgmXdZgYZv&index=3 

  

5) A może spróbujecie swoich sił w quize o Fryderyku Chopinie?  

         https://learningapps.org/748808 

6) Mała zabawa dla was- może w was drzemie ukryty talent  

 https://virtualpiano.net/ 

 

Ćwiczenie utrwalające 

  

Film utrwalający wiedzę na temat Fryderyka Chopina 

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,fryderyk-chopin-poeta-fortepianu,2459543 
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Życzę miłej zabawy i odkrywania radości ze wspólnych zabaw z dzieckiem! 

M. Grądzka 

E. Truszkowska 




