
Środa,29.04.2020r. 

Witamy Was serdecznie!  

 

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

W pierwszej części zajęć pobawimy się z kostkami do gry, skupimy się na dodawaniu i odejmowaniu. 

W drugiej części zajęć zajmiemy się edukacją regionalną; poznamy nazwę regionu, w którym 

mieszkamy, poszerzymy wiedzę o swoim regionie i jego przeszłości, zwiedzimy wirtualnie kilka 

znanych miejsc. 

Zapraszamy! 

Przygotujcie proszę dwie kostki do gry, chyba, że macie ochotę wykonać je sami  poniżej 

znajdziecie szablon), kartkę, na której będziecie zapisywać wasze dzia łania. 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ I 

1) Na powitanie: zabawa paluszkowa przy wierszu „Dziesięć palców mam”   

 

Dziesięć palców mam 

Każdy stoi sam 

Czasem sobie porachuję  

czy któregoś nie brakuje  

czy je wszystkie mam. 

Pierwszy palec wielki 

wskazujący na figielki 

trzeci palec to największy 

a ten czwarty trochę mniejszy 

piąty to paluszek mały 

oto szereg cały!!! 

2.  Pierwsze zadanie będzie polegało na dodawaniu. Na kostkach do gry zamazujemy pole z sześcioma 

kropkami ( będzie jako zero),wykorzystujemy tylko pola do pięciu kropek.  

 Rzucamy kostkami, a następnie próbujemy dokonać zapisu graficznego działania.  

+  
2 + 4 = 6 



2) Drugie zadnie będzie polegało na odejmowaniu i tu musicie zmienić waszą jedną kostkę 

tak aby na ściankach było więcej kropek:  

sześć, siedem, osiem, dziewięć i dwa razy po dziesięć  

 Zaczynamy zawsze rzut od zmienionej kostki   

Przy odejmowaniu możecie przygotować sobie liczmany np. zapałki, klocki, guziki, które 

będą wam służyły jako pomoc. 

-  
6 – 3 = 3 

 

Poniże j znajdziecie linki do stron, które wam posłużą do ćwiczeń w zakresie 

dodawania i odejmowania. 

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

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

 

 

 

 

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-zwierzatek-w-zakresie-10_1_210
https://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-w-zakresie-10-test_2_196


CZĘŚĆ II 

1. W drugiej części zajęć zajmiemy się regionem MAZOWSZE. Oto kilka naszych 

propozycji. 

 Prezentacja multimedialna „Mój region” 

https://drive.google.com/file/d/13zNBopFW23Ks489un_uijGrdq-BIri-4/view 

 Zespół Mazowsze- taniec pochodzący z Mazowsza- Mazur 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=PRo0xXWlPps 

 

 2.   Na koniec zapraszamy Was na wirtualną wycieczkę po znanych miejscach. 

„Wirtualna wycieczka” 

 Spacer po Warszawie 

http://www.holoit.com/warsaw/pl/# 

 

 Zamek Królewski w Warszawie  

https://www.ai360.pl/panoramy/85, 

 

 Muzeum Narodowe 

https://muzeumnarodowe.wkraj.pl/index.php?&pass=1#/25989 

 

 Filharmonia Narodowa 

http://filharmonia.pl/o-nas/budynek/wirtualny-spacer/ 

 

 Teatr Wielki 

https://teatrwielki.pl/wirtualnyspacer/# 

 

Dziękujemy za uwagę   

Ewa Bienias i Milena Kurpiewska 
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