„Motyle” grupa IV 9.04.2021r. piątek
„Gra w zielone”.
R. Grasz w zielone?
Dz. Gram !
R. Masz zielone?
Dz. Mam !
Po słowie mam dz. podaje nazwę przedmiotu, zjawiska, roślin, które są zielone lub
maja w sobie kolor zielony.
R. Raz, dwa, trzy, zielonego szukasz ty. Po tych słowach dz. szuka w pokoju
zielonych przedmiotów. Określa, jaki jest odcień znalezionego przedmiotu np.
ciemnozielony, może tez używać porównań, np. zielony jak trawa.
Temat: Wiosenne rachunki – zabawy matematyczne.
1. Słuchanie wiersza „Powitalny koncert”.
Wiosna, wiosna już na łące,
a w perkusję wali żuk,
więc zwierzęta dają koncert.
Konik polny ma skrzypeczki

podśpiewując: - Uf, uf, uf.
Wokalista – pszczółka Bze,

gitary– trzy biedroneczki.
Na pianinie gra dżdżownica,

ciągle śpiewa: - Ble – ble – ble.
Gdy na koncert wpadł skowronek,

motyl harfą się zachwyca,

to już był koncertu koniec.

2. Ćwiczenia liczbowe ”Mieszkańcy wiosennej łąki i ich instrumenty”.
 Ile zwierząt brało udział w koncercie?
 Ile, zwierząt było, gdy przyleciał skowronek?
 Ile zwierząt było razem ze skowronkiem?
 Ile gitar było na łące?
 Ile było wszystkich instrumentów?
 Czego było więcej gitar czy pozostałych instrumentów na których grały
zwierzęta? A może tyle samo?
Uwaga! Zadania można ilustrować liczmanami np. klockami, patyczkami.
Dzieciom będzie łatwiej podawać rozwiązania, gdyż w tym wieku znaczna
większość liczy na konkretach.
3. Układanie sylwet /obrazków lub liczmanów/zwierząt wg kolejności, w jakiej
występują w wierszu. Dz. układając podaje kolejność – posługuje się liczebnikami
porządkowymi.
konik polny
pierwszy
trzy biedronki druga, trzecia, czwarta
dżdżownica
piąta
motyl
szósty
żuk
siódmy
pszczoła
ósma
skowronek
dziewiąty

4. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. /wykorzystujemy liczmany/
 Na łące było sześć żabek, potem przyszły jeszcze trzy. Ile razem było żabek?
 Na łące skakało dziewięć. Przyleciał bocian i trzy żabki uciekły? Ile żabek
zostało?
 Były trzy kwiatki, na każdym usiadł jeden motyl. Ile było motyli? Czego było
więcej motyli, czy kwiatków?
Role mogą się odwrócić. Dziecko wymyśla zadanie, a rodzic podaje wynik.
5. Zabawa ruchowa - podskocz tyle razy, ile razy ja tupnę.
6. Wykonaj zamieszczone poniżej zadania w kartach pracy.
7. Podczas sobotniego lub niedzielnego spaceru lub zabaw w ogrodzie poszukaj
zwierząt i policz je.
A.Dominiak

Policz płatki kwiatków, połącz je z odpowiednia liczbą, napisz cyfry po śladzie i pokoloruj
rysunek.

