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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 17.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Liczymy patyczki. 
 

Cele główne: 

 rozwijanie umiejętności liczenia,  

 dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,  

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

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

s. 73,74. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=74 

 

2. Ćwiczenia w liczeniu za pomocą patyczków. 

Patyczki w różnych kolorach, znaki, liczby. 

 Dziecko bierze sobie po tyle patyczków, ile ma palców u rąk. 

 Układa z patyczków kształty figur geometrycznych.  

 Dziecko układa z patyczków trójkąt, prostokąt, kwadrat. Określa, ile 

patyczków potrzebowało do ułożenia kształtu każdej figury.  

 Układanie patyczków według kolorów. 

 

1) Dziecko liczy patyczki w każdym kolorze. Podaje całkowitą liczbę patyczków, 

mówiąc np., 3 patyczki czerwone dodać 4 patyczki zielone i dodać 3 patyczki 

żółte to razem 10 patyczków. 

Układanie przez dziecko działania ilustrującego liczbę patyczków np.3+4+3=10 

2) Odkładanie patyczków, np. w kolorze żółtym. 

Dziecko liczy pozostałe patyczki, mówiąc: 10 odjąć 3 to siedem. 

Układa działanie 10-3=7 

Dalsze ćwiczenia należy przeprowadzić analogicznie. 

3. Zestaw zabaw ruchowych. 

 Ćwiczenia z elementem równowagi. 

Dziecko spaceruje swobodnie, z woreczkiem na głowie, następnie kładzie 

woreczek przed sobą i stara się chwycić go palcami nóg i utrzymać przez chwilę. 

Ćwiczenia powtarzamy kilka razy, pamiętając o zmianie stóp. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=74
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 Ćwiczenie mięśni brzucha – Do góry i w dół. 

Dziecko leży tyłem, woreczek wkłada między stopy. Unosi je stopami do góry  

i przekłada za głowę, a potem powraca do pozycji wyjściowej. 

 Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Na plaży. 

Dzieci kładzie woreczek na podłodze. Chodzi na czworakach dookoła swojego 

woreczka, naśladując szukanie na plaży muszli i bursztynów. Co jakiś czas klęka, 

wyciąga ręce, otwiera dłonie i pokazuje, co znalazło. 

 Ćwiczenie tułowia – Samoloty. 

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Woreczek kładzie na głowie. Jedną ręką 

tworzy daszek nad oczami, drugą trzyma na kolanach. Wykonuje skręt tułowia  

i głowy w lewą stronę, a następnie w prawą stronę. 

 Ćwiczenia przeciw płaskostopiu – Sprytne stopy. 

Dziecko chwyta palcami stopy woreczek leżący na podłodze i podaje go sobie do 

rąk. 

 Zabawa ruchowa ożywiająca – Chronimy się przed słońcem. 

Dzieci biega po pokoju, swobodnie wymachując woreczkiem. Na mocne 

uderzenie w tamburyn zatrzymuje się, rozciąga woreczek nad głową i – chroni się 

przed słońcem. 

 

4. Utrwalanie nazw miesięcy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny 

Datkun-Czerniak „Rok”. 

Podczas recytacji wiersza rodzic nazywa miesiące, wypowiadając nazwy 

bezgłośnie, poruszając samymi ustami. Dziecko podaje głośno nazwy miesięcy  

w odpowiedniej formie. Podczas ponownego słuchania wiersza klaszcze, kiedy 

usłyszy nazwę miesiąca. 

 

W styczniu Nowy Rok przychodzi, często mrozem grozi. 

W lutym czyni tak samo. 

W marcu bywa jak w garncu (…). 

Kwiecień z majem w zieleni skąpane (…). 

Czerwiec obiecuje radości wiele,  

bo – moi przyjaciele – lipiec i sierpień to wakacji czas. 

Wrzesień i październik zmieniają kolory ziemi (…). 

W listopadzie smutek na drzewach się kładzie. 

A w grudniu zmęczony pracą Stary Rok żegna się i… zaprasza Nowy Rok.  
 

Bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu. 

Dużo uśmiechu i zdrówka 


