
 

Drodzy Rodzice.. 
 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematyczno-przyrodniczej. Mają  na celu 
poznawanie nazw mieszkańców łąki, ćwiczenie umiejętności przeliczania w zakresie 10, 
dodawania i odejmowania w zakresie 10, a także poznanie wczesnowiosennych kwiatów. 

Mamy nadzieję, że miło spędzicie ten czas. Pozdrawiamy i życzymy dobrej zabawy.  
 

Część I  

 
Witajcie kochane dzieci! 
Obecnie nie możemy widzieć się z Wami osobiście w przedszkolu, ale będziemy Wam 

wysyłać różne zadania, ćwiczenia i zabawy, które będziecie mogli wykonać w domu. Czasami 
może uda nam się porozmawiać przez telefon lub jak będzie taka możliwość to może i się 

zobaczymy przez kamerkę   
A teraz żeby wam się nie nudziło to przesyłamy dla was kilka propozycji związanych z 
wiosną   

Pamiętacie piosenkę „Gdy wiosna w ciepły ranek.."? Spróbujcie ją zaśpiewać pokazując przy 
tym gesty, których sie już uczyliśmy..  
 

05 Ścieżka 5.wma
 

 

W dniu dzisiejszym będą Wam potrzebne klocki i kredki. 
 

1. Zabawa „Szukamy rymów do wiosennych słów”. Rodzic wymawia słowa kojarzące się z 
wiosną, a dziecko podaje do nich rymy, np.:  

wiosna – sosna, radosna  
skowronek – dzwonek  
sasanka – pisanka 

krokus – hokus-pokus…  
 

2. Obejrzyjcie film o wiośnie  
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY  

 
3. Wiosna to czas, gdy budzą się różne zwierzęta; pokaż jak chodzą obudzone niedźwiedzie; 

na łąkę przyleciały bociany – pokaż jak latają, skoro na łące pojawiły się bociany, to 
wszystkie żabki się chowają (pokaż jak skacze żabka)  
 

4. Policz, a następnie w wyznaczonym miejscu narysuj tyle kresek, ile jest przedmiotów w 
danym zbiorze.  

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna4.jpg  
 
5. Zadanie matematyczne – „Motyle i kwiaty”.  

Liczmany, np. klocki. Dziecko układa liczmany, liczy je i odpowiada na pytanie. Rodzic 
przedstawia dzieciom sytuacje, np.  

- Pewnego dnia zakwitły na łące 2 stokrotki; następnego dnia zakwitły jeszcze 3. Ile stokrotek 
zakwitło na łące?  
- Na łące rosło 8 stokrotek. Dzieci zerwały 4 stokrotki. Ile stokrotek zostało?  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna4.jpg


- W słoneczny dzień nad łąką fruwały 4 motylki cytrynki. Za chwilę przyleciało jeszcze 6 

motylków. Ile motylków fruwa teraz nad łąką?  
- Na kwiatach siedziało 10 motylków cytrynków. 3 motylki odfrunęły. Ile motylków zostało 

na kwiatach?  
 

Część II. 
1. Obejrzyjcie film o wiosennych kwiatach 

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

2. Pamiętasz jakie kwiaty były w filmie? Podziel ich nazwy na sylaby; połóż przed sobą tyle 
klocków, ile sylab usłyszysz w każdym słowie? Możesz też wyklaskać sylaby.  
prze-bi-śnieg 

kro-kus 
za-wi- lec 

pier-wios-nek  
sa-san-ka 
przy- lasz-czka 

sza-fi-rek  
żon-kil 

hia-cynt 
tu- li-pan 
 

3. Rozwiąż zagadki o kwiatach 
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-kwiatach/ 
 
4. Pokoloruj żonkila  

http://scholaris.pl/resources/run/id/53307  
 
 

Powodzenia: 
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