
                                                                                                        Środa, 22.04.2020 r.

Witamy!

Dzień dzisiejszy wpisuje się w obszar edukacji matematycznej i przyrodniczo-
ekologicznej.

W pierwszej części zajęć dzieci będą segregować obrazki kwiatów według 
koloru, wielkości, kształtu, liczyć w dostępnym im zakresie, odczytywać instrukcję, 
a chętni założą hodowlę hiacyntów.

W drugiej części zajęć dzieci dowiedzą się o święcie Dnia Ziemi. Będą miały 
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas gier interaktywnych.

Będą potrzebne: wyprawka – karta H, karta I, nożyczki, karty pracy z książek, 
a dla chętnych dzieci cebulki hiacyntów, ziemia ogrodnicza, konewka z wodą, 
łopatki, doniczki.

                                                                                                                Powodzenia!

Część I
1. Klasyfikowanie z użyciem kart logicznych. 
Potrzebna będzie wyprawka – karta H, karta I, nożyczki. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-wyp.pdf 
- Wytnijcie kwiaty z karty. 
a) Dostrzeganie cech wspólnych danych roślin i cech je różniących. Segregowanie  
obrazków ze względu na jedną cechę. 
− Przyjrzyjcie się kartom. Co jest na nich przedstawione? − Jak można je rozdzielić? 
(Dzieci podają różne propozycje, np. osobno duże kwiaty, osobno małe kwiaty; 
rozdzielanie według kształtów kwiatów). 
− Rozłóżcie karty na dwie grupy tak, aby w jednej z nich były obrazki dużych 
kwiatów, a w drugiej – małych kwiatów. 
− Rozłóżcie karty według kolorów. 
− Rozłóżcie karty według przedstawionych na nich kształtów kwiatów. 

b) Segregowanie kart ze względu na dwie cechy równocześnie. 
- Rozłóżcie teraz karty tak, aby to co przedstawiają było małe i żółte. Dzieci muszą 
wybrać karty przedstawiające: małe żółte kwiaty róży, pierwiosnka, tulipana. 
- Rozłóżcie karty tak, aby były duże i czerwone Dzieci muszą wybrać karty 
przedstawiające: duże czerwone kwiaty róży, pierwiosnka, tulipana. itp. 

c) Jeżeli dzieci nie będą miały kłopotów z tymi ćwiczeniami, można spróbować  
segregować karty ze względu na trzy cechy, np. żółte, duże kwiaty tulipana. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-wyp.pdf


2. Wypełnijcie Karty pracy 
- 5-6-latki - książka fioletowa, cz. 4, s. 16-18.
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 
- 5 – latki - książka różowa, s. 73-75
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=75 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=76 
- 6-latki – książka zielona s. 74-75
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=77 

3. Załóżcie hodowlę hiacyntów. 

Otwórzcie kartę pracy w książce fioletowej, cz. 4, s. 19.
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=20 

Olek i Ada zakładają hodowlę hiacyntów. Obejrzyjcie rysunki Ady i spróbujcie 
je rozszyfrować. Jakie czynności należy wykonać:  
− przygotować doniczkę z ziemią, 
− włożyć do doniczki cebulkę hiacynta, 
− podlać roślinę i umieścić w słonecznym miejscu, 
− podlewać hiacynta co kilka dni. 
Uzupełnijcie rysunki tulipana według wzoru. 

Jeśli macie ochotę to spróbujcie założyć własną hodowlę hiacyntów. Będą 
Wam do tego potrzebne: cebulki hiacyntów, ziemia ogrodnicza, konewka z wodą, 
łopatki, doniczki.

Zasadzone cebulki umieśćcie na parapecie okna. Przez następne dni 
obserwujcie rozwijające się hiacynty. 

Część II. 

W dniu dzisiejszym przypada święto Dnia Ziemi. Z tej okazji przygotowaliśmy 
dla Was obrazki przedstawiające to, w jaki sposób możecie dbać o Ziemię - Naszą 
Planetę (obrazki poniżej). Zachęcamy Was do tego, abyście przestrzegali wszystkich 
tych zasad, a na pewno Nasza Planeta się nam odwdzięczy. 

Przygotowaliśmy też dla Was dyplom, który możecie sobie wydrukować i 
powiesić, żeby Wam przypominał jak ważne jest dbanie o planetę Ziemię.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=20
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=77
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=76
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=75
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


Poniżej zamieszczamy link do gier interaktywnych, które pozwolą Wam 
sprawdzić Waszą wiedzę na temat ekologii. 
https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/ 

Zachęcamy do zabawy i życzymy Wam miłego dnia.

                                                                                              Pozdrawiamy!
                                                                                Milena Kurpiewska, Ewa Bienias

https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/





















