
 

 

Drodzy Rodzice w dniu dzisiejszym będziemy z Waszą pomocą rozwijali umiejętności 

matematyczne naszych Misiów. Miłej zabawy! 

 
Data: Środa, 17.06.2020  
Temat dnia: „Mamo, tato nadeszło lato!” 
 
Cele: 
Dziecko: 
 

• lustruje treść piosenki za pomocą ruchu: 
• doskonali umiejętność liczenia; 
• doskonali orientacje w przestrzeni; 
• bierze udział w zabawach ruchowych; 
• potrafi odwzorować widziane figury geometryczne; 
• rozwija swoją sprawność ruchową. 

 
 

1. „Dzień dobry”- zabawa powitalna. 
 
Dziecko wykonuje ruchy adekwatne do treści utworu. Śpiewa i ilustruje ruchem treść piosenki 
powitalnej. 
 
https://drive.google.com/file/d/0By9Caba9t7n-bDYzY0R4UDFDdDA/view  
 
 

2. „Geometryczny kod”- wprowadzenie do tematu zajęć. 

 
Prosimy aby Państwo wydrukowali powyżej umieszczony napis, następnie go rozcięli.  

Każdą z liter wkładamy do osobnej koperty, którą oznaczamy figurą geometryczną (L- koło, a- 

kwadrat, t- trójkąt, o- prostokąt) 

 

Rodzic wręcza koperty dziecku następnie odsłania narysowany na kartce wzór odpowiedniego 

ułożenia figur (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) . Dziecko układa litery zgodnie ze wzorem i razem 

z opiekunem odczytuje powstały wyraz.  



 

 

3. „Lodziarnia”- zabawa matematyczna 

Teraz zachęcam Was do zabawy w lodziarnie :).  
Zadaniem dziecka będzie ułożenie lodów według opowieści czytanej przez rodzica. Przed 
przystąpieniem do czytania dziecko musi wyciąć lody umieszczone po obu stronach lodziarni. 
 

 
Treść opowiadania: 
 
Mama zabrała Wojtusia do lodziarni. Byli oni pierwszymi klientami. Wojtek wziął sobie dwa lody 
czekoladowe, po czym dokupił jeszcze jednego loda śmietankowego. Ile lodów razem kupił 
Wojtek?  
Mama postanowiła kupić jednego loda truskawkowego i jeszcze dwa lody cytrynowe z posypką. 
Ile lodów kupiła mama? 
 
Po chwili, do lodziarni weszła dwójka klientów. Starszy Pan klient, poprosił sprzedawczynię o 3 
lody śmietankowe lody  po czym dokupił jeszcze jednego loda o smaku orzechowym 
Ile lodów w sumie kupił starszy Pan? 
 
Za starszym Panem, w kolejce stała dziewczynka. Ona postanowiła wziąć jednego loda 
truskawkowego i jednego orzechowego. Ile lodów razem kupiła dziewczynka? 
 
 
Ile lodów sprzedano w tym dniu w lodziarni ? Liczbę sprzedanych lodów wpisz w okienko 

umieszczone na budce z lodami. 

 

4. „Sylabowe obrazki”- zabawa ruchowa. 



 

 

Podczas trwania muzyki, dziecko swobodnie poruszają się po przestrzeni wyznaczonej przez 

rodzica. Na pauzę w muzyce, rodzic pokazuje obrazek, a dziecko dzieli nazwę przedmiotu z 

obrazka na sylaby i podają liczbę sylab. Do tej zabawy można wykorzystać piosenkę której 

uczyliśmy się wczoraj.  

Fasolki- Lato na dywanie  https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ  

 
 

5. „Gimnastyka dla smyka”- zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem gazet. 

Dzieci (i chętni domownicy) układają gazety na podłodze. Przy dźwiękach tamburynu lub 

ulubionego utworu muzycznego biegają między nimi. W trakcie przerwy w grze lub muzyce siadają 

skrzyżnie na najbliższej gazecie. Prostują plecy, a dłonie układają na kolanach. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Krasnoludki na krze. 

Dzieci układają gazety na podłodze. Przy dźwiękach tamburynu biegają między gazetami. Podczas 

przerwy w grze siadają skrzyżnie na najbliższej gazecie. Prostują plecy, a dłonie układają na 

kolanach. 

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Krasnoludki pod dachem. 

Dzieci stoją w lekkim rozkroku. Gazety trzymają oburącz. Na hasło – uderzenie w tamburyn – 

wspinają się na palce i unoszą złożone gazety nad głowami. Przez chwilę pozostają w takiej 



 

 

pozycji. Na kolejny sygnał – dwa uderzenia w tamburyn – układają gazety na podłodze i wykonują 

tuż za nimi siad klęczny. 

• Ćwiczenie mięśni grzbietu – Ukłony. 

Dzieci znajdują się w pozycji końcowej z poprzedniego ćwiczenia: siad klęczny, gazeta ułożona 

przed dzieckiem na podłodze. Na sygnał dzieci układają dłonie na gazetach. Odsuwają i przysuwają 

gazety, nie unosząc się z pięt. 

• Ćwiczenia tułowia – skłony boczne – Mierzymy czas. 

Dzieci stoją w rozkroku. Gazety trzymają w prawej ręce. Na sygnał wykonują skłon tułowia w 

prawo i dotykają podłogi końcem gazety. Nie odrywają stóp od podłogi. Przez chwilę pozostają w 

takiej pozycji, a następnie wykonują wyprost i powtarzają to samo ćwiczenie w drugą stronę. 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Przeszkoda. 

Dzieci układają gazety na podłodze. Rodzic. gra na tamburynie rytm do biegu – dzieci biegają 

dookoła swoich gazet. Podczas przerwy w grze wskakują obunóż na gazety. 

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Rytmy krasnoludków. 

Dzieci stoją w lekkim rozkroku. Gazety układają przed sobą. Rodzic wygrywa na tamburynie 

prosty rytm. Dzieci powtarzają go, tupiąc jedną nogą o gazetę. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, 

naprzemiennie: jedną nogą i drugą nogą. 

• Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – Krasnoludki lepią śnieżki. 

Dzieci maszerują po obwodzie koła. Ugniatają gazetę rękami tak, aby powstała kulka. Następnie 

zatrzymują się. Stojąc w miejscu, podrzucają i łapią kulki. 

• Ćwiczenie uspokajające. 

Dzieci leżą na plecach. Układają kulkę z gazety na brzuchu. Oddychają rytmicznie i obserwują, jak 

kulka podnosi się i opada. 

 

6. „Plastelinowe rybki”- propozycja zajęć popołudniowych. 

W ramach zajęć popołudniowych zachęcamy Was do lepienia z plasteliny lub innej masy, którą 

posiadacie w swoich domach. Jeśli pogoda na to pozwoli spędźcie to popołudnie w ogrodzie lub 

wybierzcie się na spacer w trakcie, którego spróbujcie dostrzec zmiany zachodzące w przyrodzie w 

związku z nadejściem nowej pory roku :) 

 

Życzę Wam udanej zabawy !  

          Pani Justynka 

 

 


