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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI 

DATA: 31.03.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Zadania o ptakach. 

 

Cele główne: 

 dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 

 układanie działań  do podanych zadań  

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

1. Zabawa twórcza – „Ptaki z figur”.  

Klocki w kształcie figur geometrycznych dla dziecka mogą być wycięte  

z kolorowego papieru. 

Dziecko układa z klocków w kształcie figur geometrycznych wymyślone przez 

siebie ptaki. Przelicza, ile klocków z kształcie danych figur zostało użytych. 

2. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz.3,s.63. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=65 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 
(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

 

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji. 

Rodzic wspólnie z dzieckiem przygotowuje 10 klocków (liczmanów). 

Rodzic podaje zadanie, a dziecko stara się je rozwiązać, dokładając klocki lub je 

odkładając. 

 Na drzewie siedziało 7 wróbli. (Dziecko układają przed sobą 7 klocków). 
Potem przyleciały jeszcze 3 wróble. (Dziecko dokłada jeszcze trzy klocki). Ile 
wróbli siedzi teraz na drzewie? 

Dziecko liczy klocki i podaje ich liczbę. Zapisuje działanie na kartce 

7+3=10.Odpowiada całym zdaniem na pytanie. 

 Na drzewie było 8 gołębi. (Dzieci układają przed sobą 8 klocków). 
Przejeżdżający samochód wystraszył je i wszystkie odleciały. (Odsuwają  
8 klocków). Ile gołębi pozostało na drzewie? 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=65
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=65
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf


2 

Dziecko liczy klocki i podaje ich liczbę. Zapisuje działanie na kartce 8-8=0. 

Odpowiada całym zadaniem na pytanie.  

W ten sposób dziecko rozwiązuje podobne zadania podane przez rodzica. 

4. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy Nowe przygody 

Olka i Ady. Litery i  liczby, cz.2,s. 56-57. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-

2/mobile/index.html#p=58 
 

5. Zabawy ruchowe – Rozwijanie świadomości własnego ciała. 
 

 „Wirujący bączek” – dziecko ślizga się w kółko na brzuchu, a następnie na 
plecach. 

 „Chowamy się” – w siadzie, przyciąga kolana do głowy, chowa głowę; 
rozprostowuje się do pozycji leżącej. 

 „Gorąca podłoga” – biega z wysokim unoszeniem kolan. 

 „Na szczudłach” – chodzi na sztywnych nogach. 

 „Ugniatamy podłogę” – w leżeniu na plecach, wciska wszystkie części 
ciała w podłogę. Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa  
w otoczeniu. 

 „Przez tunel” – do tej zabawy zaproszeni zostają wszyscy członkowie 
rodziny. Dziecko ustawia się  za ostatnią osobą w rozkroku, wszyscy tworzą tunel. 
Dziecko przemieszcza się na czworakach pomiędzy nogami ustawionych osób, 
do przodu, i staje jako pierwsze, następnie robi to następna osoba itd.  
Ustawienie jak wyżej; dziecko przemieszcza się ślizgiem na plecach pomiędzy 
nogami osób, do przodu, i staje jako pierwsze. Itd. 

 „Pogoń na kolanach” – dzieci dobiera się z rodzicem w parę, ucieka na 
kolanach, a rodzic je goni. Przy powtórzeniu zabawy następuje zmiana ról.  
 
Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi przez ćwiczenia  
w parach: z biernym partnerem, przeciwko partnerowi, razem z partnerem, 
ćwiczenia w grupie. 

 „Przesuwamy partnera” – dziecko  leży przodem, rodzic – poprzez 
chwycenie go za nadgarstki – stara się je przesunąć; potem zamieniają się 
miejscami. 
Dziecko w leżeniu tyłem; dziecko chwyta rodzica za kostki nóg i stara się go 
przesunąć; potem zamieniają się miejscami. 

 „Prowadzimy niewidomego” – dziecko zamyka oczy, rodzic staje 
zwrócony twarzą do dziecka i podaje mu ręce; prowadzi dziecko z zamkniętymi 
oczami w różnych kierunkach, a ono się temu poddaje. Potem zamieniają się 
rolami. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=58
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=58
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 „Przekładamy naleśnik” – dziecko w leżeniu na brzuchu, przylega do 
podłoża; rodzic próbuje przewrócić je na drugą stronę; potem zamieniają się 
miejscami. 

 „Wstajemy razem” – dziecko siedzi tyłem do rodzica, złączeni są plecami; 
próbują razem wstać, nie odrywając się od siebie. 
 
6. Propozycja zabaw na świeżym powietrzu. 

 Spacer w poszukiwaniu ptaków po własnym podwórku. 
Dzieci obserwują otoczenie, wypatrując ptaków. Obserwują ich zachowanie. 
Nazywają je  samodzielnie lub z pomocą rodzica. 

 Zabawa ruchowa – „Wróbelki i kot”. 
Dziecko jest wróbelkiem. Swobodnie biega po wyznaczonym miejscu ogrodu, 
machając rękami jak skrzydłami. Na hasło: Idzie kot, dziecko jak najszybciej 
musi przykucnąć w wyznaczonym miejscu. Hasło: Kota nie ma, jest sygnałem 
do ponownego swobodnego poruszania się. 
 
7. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz.3,s.64. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=66 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

 

 

 

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich dzieci całych rodzin, 

miłego dnia, dużo zdrowia i uśmiechu od uch do ucha  
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=66
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=66
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf

