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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 02.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Góralskie liczenie. 
 

Cele główne: 
 rozwijanie umiejętności liczenia, 

 zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,  

 

1. Ćwiczenia oddechowe – Na łące. 

Dziecko maszeruje w dowolnych kierunkach pokoju w rytmie spokojnej piosenki. 

Podczas przerwy w nagraniu zatrzymuje się. Rodzic zwraca się do dziecka: – 

Jesteśmy na wsi. Tutaj spędzamy wakacje. W ogrodzie pełnym drzew owocowych 

i kwiatów stoją ule. W nich mieszkają pszczoły, które wydają różne dźwięki, 

poruszając odpowiednio skrzydełkami. Unosi szablon przedstawiający pszczołę. 

Dziecko nabiera nosem powietrze. Kiedy je wypuszcza, wypowiada głoskę bzz 

lub buu. 

 

2. Ćwiczenia w czytaniu. Książka dla dziecka s.92,93. Samodzielne czytanie 

przez dziecko tekstu o wyjściu mamy Olka i Ady do kina na film o małpce. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=94 

 

3. Zabawa matematyczna – Góralskie liczenie. 

 Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na podstawie liczmanów. 

 

Zadanie 1. 

Na hali, na hali 10 owiec juhas pasie. 

Dwie w góry mu uciekły. 

Ile teraz masz owiec, juhasie? 

 

Dziecko dokonuje obliczeń na podstawie liczmanów, zapisuje działanie 10-2=8. 

Odpowiada na pytanie. Teraz jest 8 owiec. 

Tak samo postępuje przy innych zadaniach. 

 

Zadanie 2. 

Do zagrody 9 owiec wpędził juhas młody. 

Ale cztery starsze owce uciekły z zagrody. 

Policz teraz szybko mi ile owiec w zagrodzie śpi? 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=94


2 
 

Zadanie 3. 

Na hali, na hali raz się tak zdarzyło, że do 7 starszych owiec 3 młode przybyły.  
Powiedz teraz mi, ile wszystkich owiec w zagrodzie śpi? 

Zadanie 4. 

Na łące pod górą juhas owce pasie; cztery czarne owce i pięć białych hasa.  

Ile wszystkich owiec jest w stadzie juhasa? 

5. Malowanie gór farbami na pogniecionej kartce.  

Rodzic przygotowuje dla dziecka: farby plakatowe, kartkę, pędzelek, kartkę  

z bloku technicznego. Dziecko formuje z pogniecionego papieru pasmo górskie, 

przykleja je na kartce z bloku technicznego; maluje farbami plakatowymi na 

różne odcienie brązu; maluje drzewa iglaste u podnóża gór. 

 

 

 

Miłego, radosnego dnia. Fajnych zabaw na świeżym powietrzu 


