
Zajęcia na 04.06.2020r. 
 
Temat: Nad jeziorem. 
 
W dniu dzisiejszym wykorzystujemy karty pracy cz. 5. s.79. 
 
1. „Mieszkańcy jeziora” – rozwiązywanie zagadek. R. recytuje zagadki 
Tomasza Jabłońskiego i Beaty Gawrońskiej, a dzieci rysują rozwiązania. 
 
Któż to mieszka w jeziorze : mała, albo duża, 
Ma ogonek, płetwy, nie chce się wynurzać.(ryba) 
 
Cztery płaskie łapki, zielony mundurek, 
Mówi Re, re, kum, kum…., na muchy poluje(żaba) 
 
Nosi dom na plecach, chociaż jest malutki, 
Ma rogi na głowie, chociaż są króciutkie, 
Jak się w muszli schowa będzie miał sen błogi, 
Jak chcesz go zawołać – daj sera w pierogi. (ślimak) 
 
Ma pancerz, choć to nie rycerz. 
Ma szczypce,choć to nie kowal. 
Zawsze chodzi wiecie jak? Wspak!(rak) 
 
Po narysowaniu dokonują analizy głoskowej narysowanych zwierząt. 
Pod obrazkiem rysują tyle kółek ile jest głosek w nazwie. 
 
2. Żabki w jeziorze – zabawa oddechowa. R. rozkłada kawałek 
niebieskiego lub dowolnego materiału. Dzieci siadają dookoła niego. 
Dziecko otrzymuje kilka drobnych kawałków papieru. Na hasło : Żabki do 
wody! dzieci kładą kawałek papieru na podłodze starają się wdmuchnąć 
go na niebieski( lub inny) materiał. Zabawę można zorganizować w 
formie zawodów (rodzic i dziecko).Wygrywa ten, kto pierwszy 
wdmuchnie swoje papierki na materiał. 
 
3.Ada, Olek i rybki – zabawa matematyczna. Dziecko otrzymuje od 
rodzica fasolki (ok. 10, lub więcej). Rodzic prosi, aby położyć fasolki tak, 
aby można je było bez trudu policzyć. Prosi: 

• Przeliczcie fasolki od lewej do prawej strony. 

• Przeliczcie je od prawej do lewej. 
 
Następnie rodzic tworzy zadania – opowiadania, np. Ada i Olek siedzieli 
nad jeziorem. Nagle przypłynęły dwie rybki, potem przypłynęły jeszcze 



trzy. Połóżcie tyle fasolek ile przypłynęło ryb najpierw, potem dołóżcie 
tyle fasolek ile ryb przypłynęło później. Ile było razem ryb? 
Do tych ryb za chwilę przypłynęły jeszcze trzy ryby. Ile ryb razem widzieli 
Ada i Olek?. Następnie odpłynęły dwie ryby. Ile ryb teraz widzieli Ada i 
Olek? 
Dzieci dokonują obliczeń za pomocą fasolek, wynik końcowy ( 6 latki) 
podpisują za pomocą symbolu liczby. 
W ten sposób R. tworzy opowiadanie na dodawanie, a potem na 
odejmowanie. 
 
4. Praca z Kartą pracy cz. 5 s.79. 
 
dzieci 

• Liczą kratki, obok liter zapisują ich liczbę, 

• Wpisują do odpowiednich tabel liczby z okienek – od najmniejszej 
do największej, 

• Naklejają pod nimi odpowiednie litery odszukane wśród naklejek i 
odczytują hasło. 

 
5. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.  
 
Zabawa ruchowa 

a) „Powódź”– dzieci biegają po wyznaczonym terenie. Na hasło 
Powódź wspinają się na ławki drabinki itp. Na hasło: Koniec 
powodzi znowu zaczynają biegać. 

b) „Gol” - R. ustawia lub wyznacza bramkę. Jedno jest bramkarzem, 
a druga osoba strzela bramkę i tak na zmianę. 

  


