
30.04. 2020 r. 

Trampolinek uczy się rachować. 

1. Powiedzcie mi na pamięć  wierszyk, o który Was prosiłam kilka dni temu. 

2. Wstańcie. Pobawcie się z mamą w zabawę   „Kółko graniaste”. Ja wysłałam Wam tę zabawę 

w piątek. Ale dla pewności wysyłam jeszcze raz.  (załącznik). 

3.Poproście mamę, aby pomogła Wam wyciąć z papieru kolorowego kółeczka. (10 sztuk) 

Pobawimy się w liczenie. Potrzebne nam będzie jakieś pudełeczko. 

Mama rozpoczyna zabawę. Głośno licząc, wkłada do pudełka kółeczka i mówi:                                  

- Mam w pudełku cztery kółeczka.  Dokładam jedno. Ile jest razem? Policzcie na palcach i 

powiedzcie,  ile mam kółeczek. Przeliczmy je  wspólnie. 

- Mam w  pudełku  sześć kółeczek. Dokładam jedno. Ile jest razem? Policzcie na palcach i 

powiedzcie,  ile mam kółeczek. Przeliczmy je  wspólnie. 

- Mam w  pudełku  pięć  kółeczek. Dokładam  dwa. Ile jest razem? Policzcie na palcach i 

powiedzcie,  ile mam kółeczek. Przeliczmy je  wspólnie. 

 -Mam w  pudełku  3  kółeczka.  Dokładam jeszcze trzy. Ile jest razem? Policzcie na palcach 

i powiedzcie,  ile mam kółeczek. Przeliczmy je  wspólnie. 

- Mam w  pudełku  6 kółeczek. Zabieram jedno. Ile kółeczek mi zostało w pudełeczku? 

Policzcie na palcach i powiedzcie,  ile mam kółeczek. Przeliczmy je  wspólnie. 

- Mam w  pudełku  5 kółeczek. Zabieram dwa. Ile kółeczek mi zostało w pudełeczku? Policzcie 

na palcach i powiedzcie,  ile mam kółeczek. Przeliczmy je  wspólnie. 

- Mam w  pudełku  4 kółeczka. Zabieram trzy. Ile kółeczek mi zostało w pudełeczku? Policzcie 

na palcach i powiedzcie,  ile mam kółeczek. Przeliczmy je  wspólnie. 

4.Pobawimy się teraz w zabawę  „Rymy”.                                                                                           

- Proszę, aby rodzice mówili Wam przygotowane przeze mnie wyrazy, a Wy spróbujcie  dobrać  

takie wyrazy, które się z nimi rymują.  

*poduszka (gruszka, pieluszka, muszka, pietruszka) 

* kotek (płotek, młotek) 

*wrotki (maskotki, stokrotki, lotki) 

*lodówka (żarówka, lokówka, kreskówka) 

*palec ( malec, smalec)                                                                                                                                               



5.Pamiętacie z poprzednich zajęć, że należy jeść dużo warzyw i owoców. Zawierają one  dużo 

witamin, dzięki czemu jesteśmy zdrowi. Nazwijcie owoce, które Wam przesłałam i nazwijcie je 

(załącznik). 

6. Ulepcie z plasteliny dowolne 3 owoce. ( W razie braku plasteliny można je narysować, 

namalować ). 

7. W książce „Wzorki w kolorki” zróbcie stronę nr 27. Poprawcie kolorową kredką wszystkie 

przerywane linie. Wszystkie kółka pokolorujcie.                                                                                                       

-Ile  kółeczek ma żółw na swoim pancerzu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


