
Czwartek 7.05.2020 

 

I. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 – wykonaj zadania ze strony 

14 – karty pracy nr 5. 

Zadanie dodatkowe: 

Zabawa „Powiększyć lub pomniejszyć liczbę”. Dziecko losuje kartonik z liczbą 

od 0 do 10. 

Następnie rodzic  lub starsze rodzeństwo mówi, o ile mają powiększyć 

lub pomniejszyć swoją liczbę. Dziecko podaje wynik. Na przykład: Powiększ 

swoją liczbę (5) o 4. Dziecko oblicza: 5 + 4 = 9; Pomniejsz swoją liczbę (9) o 3. 

Dziecko oblicza: 9 – 3 = 6. 

 

 

 

II. 

Wysłuchanie opowiadania Małgorzaty Strzałkowskiej „Mama, tata, ja i zoo”. 

Mama, tata, ja i zoo 

Mama, tata i ja mamy wielki dom z ogromnym ogrodem. Jest tu całkiem sporo 

miejsca – dla nas i małego zoo. 

Obok klombu z tulipanami bryka zebra i żyrafa, a dalej – zwinne tygrysy. 

W stawie pływa srogi krokodyl i całkiem spory hipopotam, a nad stawem 

ogromny słoń. 

Po moim pokoju też biega spore stadko. Dywan to ulubione miejsce płowego 

lwa. Po fotelu pełza wielka anakonda,na kanapie fika wesoła małpka, a z okna 

zerka stado papug. 

Na pewno wielu z was ma apetyt na takie domowe zoo! 

No to powiem wam, jaka jest prawda…. 

Zebra, żyrafa i tygrysy to figurki z gliny. Tak jak krokodyl i hipopotam. 

Natomiast ogromny słoń jest zrobiony z grubego papieru. Ta dekoracja ogrodu 

to duma mojego taty! 

A ozdoby w moim pokoju to pomysł mamy. Płowy lew to dywan. Stado papug 

ozdabia zasłony. Anakonda to maskotka z aksamitu, a małpka to moja stara 

ulubiona zabawka. 

I takim sposobem mamy w domu istne zoo! 

 

Po wysłuchaniu opowiadania  odpowiedzcie na pytania:  

 



1.Wymieńcie zwierzęta, które dziecko miało w swoim domowym zoo 

2  Z czego były zrobione zwierzątka dziecka i jak wyglądały 

 

 Jeśli macie w domu klocki to spróbujcie zbudować „swoje własne zoo” . 

Ulepcie figurki zwierząt egzotycznych i  

Wasze domowe zoo gotowe. Życzę miłej zabawy. 

 

Dla chętnych : Napiszcie w zeszytach w linie wyrazy : zebra, ryba, papuga. 


