
14.05.2020r. 

Dzień dobry Biedroneczki! Witamy  też Rodziców! 

Przedstawiamy nasze propozycje zabaw na dzisiejszy dzień.  

 

1. Zabawa matematyczna Pomagamy bacy 

Przygotuj patyczki (lub inne liczmany dostępne w domu – klocki, spinacze, kredki 

itp.). 

Posłuchaj rymowanek i układaj patyczki zgodnie z jej tekstem. 

 

Osiem (4latki - sześć) owiec baca pasie,              ułóż 8 patyczków (4 latek - 6) 

lecz dwie wilki mu porwały.                                odsuń 2 patyczki 

Ile owiec teraz pasie baca na swej hali?               policz, ile patyczków zostało 

 

Na zielonej hali raz się tak zdarzyło,  

że dwóm starym owcom                                       ułóż 2 patyczki 

pięć (4latki – cztery) się urodziło.                        dołóż 5 patyczków (4 latek -4) 

Ile wszystkich owiec jest teraz w zagrodzie?       policz, ile patyczków zostało 

 

Do zagrody 

wpędził dziewięć (4latki -  sześć)owieczek        ułóż 9 patyczków (4latek – 6) 

dzielny baca młody. 

Ale trzy owieczki uciekły z zagrody.                  odsuń 3 patyczki 

Ile ich ma teraz dzielny baca młody?                  policz, ile patyczków zostało 

 

Na łące pod szczytem, 

tam gdzie siana kopce, 

pasie młody baca                                                  

cztery białe owce.                                                 ułóż 4 patyczki 

Cztery (4latki - trzy) czarne też pasie.                  dołóż 4 patyczki (4 latek -3) 

Ile wszystkich owiec 

baca ma w swym stadzie?                                    policz, ile patyczków zostało 

 

2. Zabawa matematyczna Policz i dorysuj 

5 latek - policz elementy w rzędach. Dorysuj tyle elementów, aby w każdym rzędzie 

było 8 – załącznik 1 

4 latek - policz elementy w każdym rzędzie. W okienku dorysuj tyle elementów, aby 

było ich 6 – załącznik 2 



 

3. Ćwiczenia ruchowe 

A teraz pora na trochę ruchu i muzyki  - naśladuj małpki z filmiku 

 

link    https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

 

4. Zabawa matematyczna Zgodnie z rytmem 

 

5 latek – w każdym rzędzie pokoloruj na niebiesko ten element, który będzie następny 

– załącznik 3 

4 latek – w każdym rzędzie pokoloruj obrazek, który pasuje do wzoru 

 

5. Zabawa matematyczna Czy znasz figury? 

Karta pracy – załącznik 5 

 

6. Zabawa Policz sylaby 

 

Podziel na sylaby słowa i policz z ilu sylab się składają : 

 

Polska 

Flaga 

Godło 

Warszawa 

Prezydent 

Stolica 

Syrenka 

Hymn 

 

7. Zabawa ruchowa Mali żołnierze 

Maszeruj po pokoju naśladując żołnierza na defiladzie – wysoko unoś kolana i 

wymachuj rękami. Wykonuj polecenia wydawane przez rodzica: padnij – połóż się na 

podłodze, czołgaj się, powstań, kryj się – schowaj się za jakimś przedmiotem, 

baczność – stań prosto. Powtórz zabawę kilka razy. 

 

8. 5 latek - Karty pracy, cz, 4 str. 38    

4 latek – załącznik 6 

Świetnie sobie poradziłeś z dzisiejszymi zadaniami. Brawo!!!  

Życzymy Wam miłego popołudnia! Do jutra! 
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Załącznik 2 

 

 

 

 



Załącznik3 

 

 

 



Załącznik 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 5 

Rysuj obrazek po śladach. Powiedz, z jakich figur składa się obrazek? Pokaż nazwane figury. 

Jeśli chcesz pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 

 



Załącznik 6 

 

 


