
ZAJĘCIA 01.06 

 

WITAM SERDECZNIE I ZAPRASZAM DO PRACY. 

 

TEMAT ZAJĘĆ: Na plaży jest fajnie 

 

• Zabawa matematyczna Ile jest łopatek?  

Kostka z oczkami, dla każdego dziecka: sylweta wiaderka z brystolu (lub zalaminowana), 

spinacze do bielizny. Rodzic daje dziecku sylwetę wiaderka. Prosi, aby rzuciło kostką. Dzieci 

przypinają do sylwet tyle spinaczy (łopatek), ile oczek wskazała kostka. Dzieci sprawdzają 

poprawność, wskazują spinacze i głośno liczą. 

 

• Zabawy badawcze z wodą – Co będzie pływać, a co nie?  

Dwa szklane pojemniki z wodą (ciepłą i zimną), lekkie przedmioty (kawałek kartki, mała 

plastikowa nakrętka, piłeczka pingpongowa) i ciężkie przedmioty (drewniany klocek, 

metalowy samochodzik, mały kamyk). Dzieci dotykają najpierw ciepłej wody, a potem 

zimnej wody i wspólnie określają, jaka jest zwykle woda w morzu. Następnie umieszczają w 

jednym z pojemników kilka przedmiotów i próbują określić, dlaczego jedne toną, a inne nie.  

Wniosek: Przedmioty, które są lekkie, unoszą się na wodzie, a przedmioty cięższe opadają na 

dno pojemnika. 

• Zabawa dydaktyczna Najwięcej, najmniej.  

Dla każdego dziecka: koła podzielone na pola z rysunkami zabawek do piaskownicy (od 1 do 

4), spinacze do bielizny. Rodzic  dzieciom koła i prosi, by policzyły elementy na 

poszczególnych polach i przyczepiły odpowiednią liczbę spinaczy. Dzieci podają, na których 

polach jest najwięcej spinaczy, a na których jest ich najmniej. Po sprawdzeniu poprawności 

dzieci wymieniają się kołami i kontynuują zadanie 

 

Karta pracy, cz. 2, nr 58 

Dzieci: 



 − kolorują figury dwoma różnymi kolorami,  

− nazywają wybrane kolory, 

 − liczą figury,  

− wskazują największą figurę i najmniejszą figurę, 

 − mówią, do czego są one podobne, 

 − liczą obrazki: grabi, łopatek, wiaderek, foremek, i określają, czego jest najwięcej, a czego 

najmniej 

 

• Praca plastyczna Nadmorska plaża: kolorowy piasek, pędzel, klej, kartka 

Dzieci wykonują nadmorski pejzaż. Składają kartkę na pół i układają pionowo przed sobą. 

Malują klejem linie faliste na górnej połowie kartki i posypują niebieskim piaskiem. Drugą 

część kartki zamalowują klejem i posypują żółtym piaskiem. Po wyschnięciu łączą obrazki w 

długi nadmorski brzeg i zawieszają wzdłuż ściany w sali lub na korytarzu przedszkolnym.  

 

Kolorowy piasek możemy wykonać samodzielnie, wykorzystując sól kuchenną i 

kolorową kredę tablicową. Kredę wcieramy w rozsypaną sól aż do momentu uzyskania 

żądanego natężenia koloru. 

 

MIŁEGO DNIA POZDRAWIAM  WAS SERDECZNIE 

 


