
Serdecznie witamy Drogich Rodziców i kochane Misiaczki! 

Dzisiaj zapraszamy do zabawy matematycznej i zabaw ruchowych. 

Środa 22.04.2020 

Temat zajęcia: „Dbamy o przyrodę” 

Cele: 

Dziecko: 

• z zainteresowaniem ogląda bajkę proekologiczną 

• uważnie słucha 

• potrafi segregować przedmioty wg cech jakościowych 

• umie tworzyć zbiory 

• układa przedmioty w pary 

• sprawnie liczy 

• uczestniczy w zabawie pantomimicznej 

• bierze udział w zabawach ruchowych 

• zapamiętuje brakujące elementy 

• odtwarza z pamięci układy elementów 

 

1. „Bajka edukacyjna - proekologiczna” 

Dzisiejsze zajęcia proponujemy rozpocząć od obejrzenia bajki proekologicznej pt. „Czysto, 

ładnie i bez śmieci-rady Pana Śmietnika dla wszystkich dzieci”. Prosimy, aby dzieci uważnie 

słuchały i oglądały, ponieważ treści dotyczą segregacji śmieci, recyklingu-przetwarzania 

śmieci, oszczędzania energii. Bajeczka jest rymowana i świetnie wpada w ucho. Poniżej 

podajemy link do bajki. Po obejrzeniu bajki porozmawiajcie o niej i zastanówcie się drogie 

dzieci nad tym, jak Wy dbacie o środowisko, w którym żyjecie. 

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

2. „Las” - zabawa pantomimiczna 

Następną propozycją jest zabawa pantomimiczna rozwijająca wyobraźnię i ekspresję ruchową. 

Dzieci ustawiają się w dowolnym miejscu. Rodzice mówią: „Wyobraźcie sobie, że jesteście 

drzewami rosnącymi w lesie”. Dzieci naśladują drzewa w dowolny sposób. Potem rodzice 

podają hasła, np.: „Silne drzewa. Słabe drzewa. Pada deszcz. Świeci słońce. Wieje wiatr. Burza. 

Ptaki budują gniazda w koronach drzew”. Dzieci wczuwają się w podane sytuacje 

i przedstawiają je wg własnego pomysłu z wyobraźni. 

3. „Kolorowe zakrętki - zabawa matematyczna 

Potrzebne materiały to kolorowe zakrętki po napojach o różnej wielkości. Zadaniem dzieci jest 

segregowanie zakrętek wg jednej cechy np.: koloru, wielkości oraz tych dwóch cech 

równocześnie. Segregując, tworzą zbiory i przeliczają ich elementy. Prosimy też, aby dzieci 

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


ułożyły zakrętki w pary np.: czerwone z niebieskimi, małe z dużymi. Mogą też ułożyć zakrętki 

w szeregu, w rzędzie, w kole. Na koniec zabawy z zakrętkami zachęcamy do ułożenia z nich 

dowolnego obrazka kierując się własną wyobraźnią. 

4. „Sprzątamy świat” - zestaw ćwiczeń ruchowych 

Teraz pora na ruch. Powtórzcie zestaw zabaw ruchowych z poniedziałku. 

Pomoce: puszka po napoju, rolka po papierze toaletowym, gazeta, kartoniki w kolorach 

pojemników na śmieci, kilka przedmiotów-śmieci przeznaczonych do wyrzucenia. 

„Segregujemy śmieci” - rodzice rozkładają na podłodze w rozsypce przedmioty-śmieci. 

W innym miejscu układają w szeregu kolorowe kartoniki. Dzieci biegają między przedmiotami. 

Na hasło: „segregujemy śmieci” - dzieci zanoszą zebrane przedmioty na odpowiednie 

kartoniki. 

„Poturlaj puszkę” - dzieci pokonują wyznaczoną przez rodziców trasę, idąc na czworakach 

i turlając przed sobą puszkę po napoju. 

„Podnieś puszkę” - dzieci w siadzie ugiętym z rękoma opartymi z tyłu o podłogę chwytają 

stopami puszkę i podnoszą nogi w górę. (5x) 

„Za papierową rolką” - dzieci czołgają się po wyznaczonej przez rodziców trasie, dmuchając na 

leżacą przed sobą rolkę po papierze toaletowym. 

„Traf do celu” - dzieci z gazet robią kule. Na hasło: „traf do celu”- na zmianę jedną i drugą ręką 

starają się trafić kulą do wyznaczonego  przez rodziców celu. (5x) 

„Marsz małych ekologów” - dzieci maszerują we wspięciu na palcach. Wykonując wdech 

nosem, unoszą wyprostowane ręce nad głowę, wykonując wydech ustami, opuszczają ręce. 

5. „Znikające śmieci” - zabawa rozwijająca pamięć i koncentrację 

Rodzice układają pojedyncze przedmioty np. : butelkę plastikową, reklamówkę, słoik, papier, 

puszkę. Proszą o zapamiętanie ich liczby i ułożenia, a następnie o zamknięcie oczu. Zmieniają 

liczbę i kolejność przedmiotów. Na hasło: „Czego brakuje i co nie pasuje?”- dzieci próbują 

nazwać brakujące elementy i odtworzyć początkowy układ. (3x) 

6. „Wiosenne obrazki” - matematyczne karty pracy 

Po południu proponujemy wykonać dwie karty pracy. Poniżej podajemy do nich linki. Po 

wykonaniu zadań możecie te obrazki pokolorować. Korzystajcie z pięknej, wiosennej pogody 

i bawcie się w przydomowych ogródkach lub wychodźcie z rodzicami na bezpieczne spacery. 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna4.jpg 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna7.jpg 

 

Życzymy miłej zabawy i gorąco pozdrawiamy! 

Pani Beatka i Pani Justynka ☺ 
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