
Grupa V 

 „Wiewiórki”  
08.12. 21 r. środa 

Temat: Jakie sporty uprawia Pani Zima? 

Piosenki: 

„A Mikołaj pędzi” https://www.youtube.com/watch?v=aLy0DVYuh0s 

 „Pachnie świętami” https://www.youtube.com/watch?v=puNHLcis2Gw 

I. Ile waży worek? – zabawa w szacowanie ciężaru.  

Trzy małe worki, klocki drewniane (wszystkie tej samej wielkości), kartoniki z 

liczbami od 1 do 7 

R. przygotowuje wcześniej trzy worki. Do jednego z nich wkłada sześć klocków, 

do drugiego – dwa klocki. Do trzeciego worka wkłada na oczach dziecka cztery 

klocki (dziecko przelicza) i prosi dziecko o odnalezienie kartonika z odpowiednią 

cyfrą. R. kładzie worek obok liczby 4. Następnie dziecko bierze do jednej ręki 

worek z czterema klockami, a do drugiej – jeden z przygotowanych worków (z 

sześcioma lub z dwoma klockami). Zadaniem dziecka jest ocenić, który worek jest 

cięższy, oraz odgadnąć, ile klocków może być w środku. Dziecko może 

porównywać dwa dowolne worki, worek z czterema klockami zawsze musi 

położyć przy kartoniku z liczbą. R. zachęca dziecko do używania określeń: waży 

więcej (jest cięższy), waży mniej (jest lżejszy) oraz podpowiada: 

Powiedziałeś/powiedziałaś, że ten worek jest lżejszy niż worek z czterema 

klockami. Czy w takim razie jest w nim mniej czy więcej takich samych klocków? 

Jak myślisz, ile?  

                  Zeszyt Supersmyka s.38 – pisanie liter s, S po śladach i samodzielnie.  

II. Dni tygodnia.  

Praca z kalendarzem – wprowadzenie nazw dni tygodnia.   

Słuchanie wiersza Jana Brzechwy Tydzień. 

https://www.youtube.com/watch?v=UnwurXMVPFw 

 

Rozmowa na temat wiersza. R. zadaje pytania:  

Ile dzieci miał Tydzień? Czy potrafisz je wymienić? Dlaczego Tydzień w 

Niedzielę pytał o Poniedziałek?  

https://www.youtube.com/watch?v=aLy0DVYuh0s
https://www.youtube.com/watch?v=puNHLcis2Gw
https://www.youtube.com/watch?v=UnwurXMVPFw


Zadania do kalendarza (potrzebny dowolny kalendarz ścienny), pytania do 

dzieci:  

Dlaczego jeden dzień tygodnia jest zaznaczony czerwonym kolorem? Jaki to dzień 

tygodnia? Pokaż palcem poniedziałek. Zaznacz ten dzień kredką. Policz, ile 

poniedziałków jest w miesiącu. Dziś jest środa. Jaki dzień jest jutro? Jaki dzień był 

wczoraj. Czy potrafisz odczytać datę? Dziś jest środa. Który to dzień tego miesiąca? 

(Warto zwrócić uwagę dziecka na prawidłowe użycie liczebników porządkowych).  

Karty pracy, cz. 2, s. 38–39 

                  Zabawa ruchowa - Na ziemi zostaje   

                  https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

III. Płatki śniegu – ćwiczenie oddechowe. Białe piórka. Dziecko kładzie na dłoni białe piórko. 

Nabiera powietrze nosem i powoli wypuszcza je ustami, dmuchając na piórko. 
 

Zeszyt Supersmyka s. 39– rozwijanie sprawności manualnej, czytanie. 

                                                        

                                                               B. Beszczyńska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4

