
1 
 

MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 28.04.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Miejsca, które znam. 

 

Cele główne: 

 rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,  

 przedstawianie działań w zapisie,  

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

1. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy, cz. 4,  

s. 21,22.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=22 

 

2. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat miejsc w swojej miejscowości, 

które należy odwiedzić. 

 Z czego znany jest nasz region? 

 Co jest najbardziej charakterystyczne w naszej miejscowości? 

 Co ci się najbardziej podoba? 

 Czego chciełbyś się dowiedzieć o swoim regionie? 

Dziecko wypowiada się na temat swojego miejsca zamieszkania. 

3. Zabawy z kostkami. 

Rodzic przygotowuje dwa zestawy dużych kostek. W pierwszym zestawie – 

przeznaczonym do dodawania – kostki mają zaklejone sześć kropek, puste pole 

będzie liczone jako zero. W drugim zestawie – przeznaczonym do odejmowania – 

jedna kostka jest bez zmian, a druga ma kropek: sześć, siedem, osiem, dziewięć  

i dwa razy po dziesięć. 

 Dodawanie z użyciem kostek. 

Dziecko rzuca kolejno dwiema kostkami z pierwszego zestawu. Po wyrzuceniu 

liczy oczka. 

Układa odpowiednie działanie i je odczytuje (pięć dodać cztery równa się 

dziewięć). 5+ 4=9 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=22
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 Odejmowanie z użyciem kostek.  

Od liczby kropek z pierwszej kostki odejmują liczbę kropek z drugiej kostki. 

Układają odpowiednie działanie i je odczytują. 10- 6=4 

 

4. Zestaw zabaw ruchowych. 

 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Posłuszne kręgle. 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju, trzymając kręgiel w ręce. Na mocne 

uderzenie w dowolny instrument muzyczny zatrzymuje się i manipuluje kręglem: 

podaje go sobie z jednej ręki do drugiej, z przodu, za plecami, pod kolanami; 

podrzuca i łapie. 

 Ćwiczenie mięśni brzucha Jak najdalej w przód. 

Dziecko w siadzie prostym, kręgiel trzyma w obu rękach. Wykonuje skłon 

tułowia w przód, sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste). 

 Skręty Na prawo, na lewo. 

Dziecko w siadzie skrzyżnym, trzyma kręgiel na głowie, przytrzymując go 

rękami, łokcie ma na zewnątrz. Wykonuje skręty tułowia w prawo i w lewo; co 

pewien czas wykonują kilka rzutów i chwytów. 

 Skrętoskłony Witamy stopy. 

Dziecko w siadzie rozkrocznym, kręgiel trzyma oburącz w górze; wykonuje 

skrętoskłon do lewej stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia dziecko stara się 

nie zginać kolan, kręgiel trzymają obiema rękami). 

 Ćwiczenie mięśni grzbietu Oglądamy kręgle. 

Dziecko leży na brzuchu, trzyma kręgiel w obu rękach przed twarzą. Unosi głowę, 

prostuje ręce; ogląda kręgiel, wytrzymują przez chwilę. Potem powrót do leżenia 

– odpoczynek. 

 Ćwiczenie mięśni brzucha Spotkanie. 

Dziecko leży na plecach, trzyma kręgiel w obu rękach wyciągniętych za głową. 

Jednocześnie wznosi obie ręce i nogi – dąży do spotkania nóg z kręglem; potem 

powraca do pozycji wyjściowej. 

 Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha Z nóg do rąk. 
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Dziecko leży na plecach, kręgiel trzyma pomiędzy stopami. Przekazuje kręgiel do 

rąk za głową i powraca do siadu. Ponownie wkłada kręgiel pomiędzy stopy i od 

nowa wykonuje ćwiczenie. 

 Ćwiczenia przeciw płaskostopiu Sprytne stopy. 

Dziecko w siadzie prostym podpartym, kręgiel ma pomiędzy stopami (pionowo). 

Krąży obunóż w prawo i w lewo. 

 W siadzie podpartym – chwyta stopami kręgiel i podnosi go do góry. 

 

 Zabawa rytmiczna Zgodnie z rytmem. 

Dziecko, w rytmie instrumentu muzycznego, spaceruje po pokoju w różnych 

kierunkach. Podczas przerwy w grze zatrzymuje się, słucha rytmu wystukanego 

przez rodzica  starając się go zapamiętać, a następnie wystukuje ten rytm, 

uderzając kręglem o podłogę. 

 

5. Rodzic czyta dziecku lub opowiada legendę charakterystyczną dla danej 

miejscowości, przygotowuje obrazki ilustrujące legendę. 

Rozmawia z dzieckiem na temat legendy – wyjaśnia niezrozumiałe pojęcia  

i zwroty. 

Dziecko słucha nagrań zespołów ludowych charakterystycznych dla danego 

regionu. Rodzic zwraca uwagę na ich tematykę, występującą tam gwarę, 

instrumenty ludowe. Następnie dziecko pod kierunkiem rodzica uczy się 

wybranej przyśpiewki. 

6. Nauka zabawy ze śpiewem pochodzącej z Kaszub Jestem dobry rybak. 

Do zabawy zostają zaproszeni wszyscy członkowie rodziny. 

Dziecko wybiera za pomocą wyliczanki rybaka i kupca, i wybrawszy sobie po 

cichu nazwy ryb, tworzą koło, w środku którego staje rybak. Wszyscy śpiewają: 

Jestem sobie rybak, dobre ryby mam, 

która jest najlepsza, sobie wybieram! 

Teraz rybak wymienia nazwę jakiejś ryby, np. węgorz – wówczas z koła 

wychodzą uczestnicy zabawy, które ją wybrały, i stają obok niego. Wszyscy 

znowu śpiewają pierwszą zwrotkę, a rybak wywołuje inna rybę. Kiedy wokół 

niego zbierze się już sporo wywołanych ryb, uczestnicy zabawy śpiewają: 

Jestem sobie rybak, dużo ryb tu mam,  

kupujcie ode mnie, tanio je sprzedam! 
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W kole zjawia się wtedy kupiec i stara się schwytać ryby, które przed nim uciekają 

do wyznaczonego miejsca. Następnie zabawa toczy się ze zmianą rybaka i kupca. 

7. Ćwiczenie oddechowe Rodzina. 

Rodzic przygotowuje szablony domu i członków rodziny, słomki. 

Dziecko zajmuje miejsce przy stoliku na którym  znajduje się wycięty z 

kolorowych kartek szablon domu oraz członków rodziny. Zadaniem dziecka jest 

przeniesienie za pomocą słomki szablonów członków rodziny na szablon domu. 

8. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy Nowe 

przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz.2, s. 75. 

 

 

Życzę wszystkim radosnego i miłego dzionka,  

zdrówka, trochę szaleństwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


