
 

Witam Was kochane biedroneczki i drogich Rodziców,  zapraszam do wspólnej zabawy! 

Nadal pozostajemy przy tematyce Wiosna na wsi, dzisiaj troszkę pobawimy się matematyką. 

Życzę miłego dnia! 

 

Zabawa 1. Zabawa ruchowa przy muzyce z wykorzystaniem chusteczki. 

 Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=bOY4nPXdZQw 

 

Zadanie 2. Zabawa ruchowa „Spacer biedronki” 

Rodzic czyta wierszyk  oraz ilustruje go ruchem, a dziecko naśladuje. 

Biedroneczka mała  

Po trawce biegała 

 Nóżkami tupała, 

 Raczkami machała 

 Potem się ślizgała 

 Do góry i na dół. 

 W kółko się kręciła 

I  piłką bawiła. 

 Gdy deszcz zaczął padać, 

 Pod listkiem się skryła 

 I bardzo zmęczona spać się położyła. 

 

Zadanie 3.  Wysłuchanie wiersz „W wiejskiej zagrodzie”- rozwijanie umiejętności 

matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5 oraz posługiwanie się 

liczebnikami porządkowymi. 

Rodzic czyta dziecku: 

Szły raz drogą trzy kaczuszki grzecznie, że aż miło: 

Pierwsza biała, druga czarna, a trzeciej  nie było 

Na spotkanie tym kaczuszkom, trzy znajome wyszły: 

https://www.youtube.com/watch?v=bOY4nPXdZQw


Pierwsza z krzaków, druga z gniazda, trzecia prosto z Wisły. 

Siadły wszystkie na ławeczce, wtem kaczuszka krzyczy: 

Ile jest nas wreszcie razem 

Kto nas wreszcie zliczy? 

I nie mogły się doliczyć, nic nie wyszło z tego, 

Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego 

 Trudne liczenie- rozmowa na temat wiersza, przeliczanie w zakresie 5 

Rodzic mówi do dziecka: nasze kaczuszki miały problem, bo nie potrafiły policzyć 

siebie nawzajem, może im pomożemy i policzymy je. 

- Dziecko liczy wszystkie kaczki i podaje właściwą liczbę na paluszkach. 

Rodzic odpowiada: Bardzo dobrze policzyłeś, tutaj jest 5 kaczek- ale chyba jedna z 

kaczek gdzieś się zgubiła. Której kaczki nie było? (trzeciej) 

Rodzic zadaje pytania dotyczące ilustracji:  

- Jakiego koloru jest pierwsza kaczka? (pierwsza kaczka jest koloru białego) 

- Jakiego koloru jest druga kaczka? 

-Gdzie jest trzecia kaczka? 

- Jakiego koloru jest czwarta kaczka? 

-Gdzie znajduje się piąta kaczka? 

- Która z kolie jest biała kaczka? (pierwsza) 

- Która z kolei jest czarna kaczka? (druga) 

- Która z kolei jest kaczka w krzakach? (trzecia) 

- Która z kolei jest kaczka w gnieździe? (czwarta) 

Która z kolei jest kaczka w wodzie? (piąta) 

 



 

 

 



 



 

 

Zadanie4. Czy wiesz jak nazywa się zwierzę, które teraz słyszysz? 

Link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=PBjhlKw07qc 

 

Zadanie 5. Propozycja zabawy konstrukcyjnej- zbuduj z klocków „Wiejskie podwórko”- 

można pochwalić się zdjęciami  wiejskiej zagrody na naszej stronie grupowej 

 

Zadanie 6. Wytnij kartkę po linii przerwanej, dopasuj obrazki- nabywanie umiejętności 

posługiwania się nożyczkami, ćwiczenia spostrzegawczości. 

https://www.youtube.com/watch?v=PBjhlKw07qc


 


