
KRASNALE 

 

06.04.2021r. (WTOREK) 

 

Temat kompleksowy: Wiosna na wsi 

 

I część dnia: 

 

Drodzy Rodzice, dzisiaj w ramach aktywności matematycznej proponuję państwu 

zabawę matematyczną „Układamy przedmioty według określonych cech”.  

Do zabawy potrzebne nam będą: zabawki (po 5 szt. różnej wielkości) np.: lalek, misiów, 

samochodów, klocków itp., tasiemek, wstążeczek (po 5 szt. różnej długości), kubki (5 szt. 

różnej szerokości) lub innych przedmiotów, które posiadają Państwo w domu. 

 

Szeregowanie wg wielkości 

Rodzic przygotowuje kilka grup zabawek (lalek, misiów, samochodów, klocków) w każdej po 

5 sztuk różniących się wielkością. Dziecko ustawia każdą z grup zabawek w kolejności od 

największej do najmniejszej i odwrotnie. Po ułożeniu dziecko liczy zabawki w każdej grupie. 

 

Szeregowanie wg długości 

Rodzic przygotowuje sznurki czy tasiemki różniące się znacznie długością. Dziecko 

samodzielnie lub z pomocą rodzica porównuje ich długość, poprzez przykładanie do siebie. 

Potem dziecko układa je od najkrótszego do najdłuższego. 

 

Szeregowanie wg szerokości 

Rodzic przygotowuje kubki o różnej szerokości. Dziecko układa je i ustawia od najwęższego 

do najszerszego. 

 

Zabawa ruchowo-naśladowcza „Naśladujemy zwierzęta z wiejskiego podwórka”. 

Dziecko naśladuje ruchy i głosy zwierząt, których nazwy poda rodzic np.; psa, kota, kury, itd. 

 

W ramach aktywności muzycznej poproście, aby Wasze dziecko zaśpiewało Wam 

piosenkę, której uczyliśmy się w przedszkolu w marcu, oto jej tekst: 

 

„Bociek” 

1. Kle -kle boćku, kle-kle, 

witaj nam bocianie, 

Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje 

Żabki na śniadanie. 

2. Kle-kle boćku, kle-kle, 

Usiądź  na stodole, 

Chłopcy ci zrobili, Chłopcy ci zrobili 

Gniazdo w starym kole 



3. Kle- kle bocku kle-kle 

Witamy cię radzi 

Gdy zza morza wracasz 

Gdy zza morza wracasz 

Wiosnę nam sprowadzasz 

 

III część dnia: 

 

W III części dnia proponuję zabawę znaną wszystkim „Pomidor”  

 

Do zabawy zachęcam wraz z dzieckiem wszystkich domowników. 

Dziecko prowadzące (lub rodzic) zadaje pytania uczestnikom zabawy - każdemu po kolei, 

a odpowiadający musi odpowiadać „pomidor”. Pytania mogą być bardzo różne. Jeśli osoba 

odpowiadająca zacznie się śmiać lub pomyli się i odpowie na pytanie, wówczas oddaje fant 

(jakąś rzecz np. skarpetkę, kapeć). Na koniec zabawy, każdy kto oddał fant, musi go odkupić 

poprzez wykonanie ustalonego przez resztę domowników zadania, np. skakanie jak żabka, itp. 

Życzę miłej zabawy. 

 

Opracowała: 

1. Anna Duszyńska 

 


