
28.05.2020r.czwartek ,grupa OB. 

 

Temat  dnia :Z rodziną najlepiej. 

1.Zapraszam do ćwiczeń porannych. 

Zatańcz z całą rodziną do piosenki GUMMY BEAR 

 https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

Moja najbliższa rodzina - kto do niej należy? Opowie Wam  o tym profesor Szymon - 

popatrzcie. 

 https://youtu.be/u28atnroqrY 

Teraz już wiecie, że najbliższa rodzina to mama, tata, brat, siostra oraz dziadek i 

babcia. Najważniejsza w rodzinie jest MIŁOŚĆ i to, że zawsze możecie liczyć na pomoc i 

wsparcie. Dlatego KOCHAJ SWOICH NAJBLIŻSZYCH, A PRZEDE WSZYSTKIM 

MAMĘ I TATĘ. 

 

 

2.„Dom to…” – zabawa w skojarzenia. Dziecko siada , Rodzic. prosi, by  dokończyło zdanie 

„Dom to…”. Uprzedza, że wszystkie odpowiedzi są dobre 

 

3. Czas na matematykę. Rozwiążcie zadania z treścią – Kwiatowe łamigłówki. Potrzebne będą 

sylwety kwiatów: czerwonych tulipanów, białych róż, pomarańczowych gerber i fioletowych 

irysów (po 3 kwiaty każdego gatunku), kartka, kartoniki z liczbami od 1 do 6 oraz znakami: 

+,-, =;sylwety możesz zastąpić klockami w odpowiednich kolorach 

Przykłady zadań: 

Zad.1 Tata ściął z grządki 3 czerwone tulipany i 3 białe róże. Ile kwiatów razem ściął z 

grządki tata? 

Dzieci: 

− układają na kartce w rzędzie odpowiednie sylwety kwiatów; 

− liczą kwiaty, 

- układają działanie: wybierają z segregatora  kartoniki z odpowiednimi liczbami i znakami (3 

+ 3 = 6) 

Zad.2 Zosia wręczyła mamie bukiet złożony z 3 róż i 2 gerber. Z ilu kwiatów składał się 

bukiet dla mamy? 

Zad.3 Mama włożyła do wazonu 2 irysy i 1 gerberę. Ile kwiatów włożyła do wazonu mama? 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q


Po wykonaniu każdego zadania dzieci liczą kwiaty każdego gatunku i porównują ich liczbę. 

Ustalają, których kwiatów jest więcej, których mniej, a których tyle samo. 

5.Wykonaj proszę zadania w karcie pracy nr. 4 i poczytaj w Księdze zabaw z literami. 

 

Praca z KP4.27a – czytanie zdań, kolorowanie ramek prawidłowych podpisów ilustracji.  

• Praca z KP4.27b – rysowanie po śladzie, wyklejanie obrazka kawałeczkami kolorowego 

papieru. 

• Praca z KZ 75 – czytanie tekstu z poznanych liter. • KZ  

 

 

Dla chętnych 

 

 

   4. A teraz kilka propozycji ćwiczeń z kodowania. 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_shapes.htm?language=english&link

back=../../education/kindergarten/index.htm 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_alphabet.htm?language=english&lin

kback=../../education/alphabet/index.htm                                                             

 

 

                                                               MIŁEJ PRACY I ZABAWY!! 
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