
SKRZATY  

 

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 boćku, kle-kle  

Witamy cię radzi  

Gdy zza morza wracasz  

Gdy zza morza wracasz  

Wiosnę nam sprowadzasz 

 

III część dnia:  

 

Zachęcamy do aktywnego popołudnia i zabawy przy piosence „Wiosna urodziły się 

Motyle”.  

Do tańca potrzebne nam będą paski bibuły lub wstążeczki, można też wykorzystać kolorowe 

apaszki. Tekst, muzyka oraz prosta choreografia sprawi radość nie tylko dzieciom, ale  

i pozostałym domownikom. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=eXTBJkvsWsk&feature=emb_logo 

 

A teraz proponujemy zabawę, którą wszyscy znają - „Pomidor”.  

Biorą w niej udział co najmniej 2 osoby. Spośród wszystkich grających wybierana jest jedna – 

zwana pomidorem – której pozostali zadają pytania, próbując ją rozśmieszyć. Pomidor musi 

na wszystkie pytania odpowiadać pomidor. Gra kończy się, gdy pomidor pomyli się, 

zaśmieje się lub pozostali uczestnicy poddadzą się. Życzymy wesołej zabawy. 

 

Opracowały:  

1. Anna Marek 

 


