
Temat  tygodnia: „DZIEŃ DZIECKA”.  

04.VI. 2020 rok (czwartek) „Gdy jest nam nudno”. 

„Umiem czytać – zabawa dydaktyczna. 

Czytanie tekstu obrazkowo – literowego: rodzic-tekst, natomiast dziecko-obrazek. 

 

 

 

 



„Co robimy, gdy jest nam nudno? – rozmowa. 

Rodzic zadaje dziecku pytania: Czy kiedyś było ci nudno? W jakich sytuacjach jest ci nudno? 

Co można zrobić, żeby się nie nudzić? Podczas rozmowy można wspólnie dojść do wniosku, 

że aby nie było nudno, należy wymyślać i organizować wiele zabaw. 

 

„Dziupla mądrej sowy” – zabawa słownikowa. 

Rodzic pokazuje dziecku obrazki przedstawiające różne rodzaje piłek sportowych (ilustracje z 

prawej strony zasłania). Inicjuje rozmowę z dzieckiem: Jakie znasz piłki? Czym się różnią? Do 

czego służą? Jak się nazywają sporty, w których wykorzystuje się takie piłki? (ilustracje obok) 

Rodzic informuje dziecko również o tym, które piłki są ciężkie, a które lekkie oraz które duże, 

a które małe (jeśli mamy w domu jakieś piłki, to pokazujemy dziecku). 

 

 

                          
 

                      piłka nożna                                                                gra w piłkę nożną 

 

 

 

                  
                 piłka do koszykówki                                                       gra w koszykówkę 

 



 

                               
               piłka do siatkówki                                                              gra w siatkówkę 

 

 

 

                                           
             piłka do gry w ręczną                                                                 gra w ręczną 

 

 

 

      
             piłeczki do tenisa ziemnego                                                       tenis ziemny 

 



 

                  
               piłeczki do tenisa stołowego                                                    tenis stołowy 

 

 

                      
                  piłka lekarska                                                              ćwiczenia z piłką lekarską 

 

Po omówieniu ilustracji rodzic zadaje dziecku pytanie: Jakie znasz jeszcze inne piłki? 

Zadaniem dziecka jest dojść do wniosku, że różne przedmioty mogą mieć taką samą nazwę 

np. piłka do gry – piłka, czyli narzędzie do przecinania; pilot, czyli osoba prowadząca samolot 

– pilot od telewizora; zamek, czyli budowla mieszkalno-obronna  – zamek, czyli urządzenie 

do zamykania drzwi, szuflad, okien itp. 

 

„Woogie – boogie” – zabawa ilustracyjna do piosenki. 

Dziecko śpiewa piosenkę (przypomina sobie) i ilustruje ją ruchowo. 

Źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc 

 



„Umiem liczyć – zabawa utrwalająca umiejętność przeliczania i posługiwania się liczebnikami 

porządkowymi. 

Dziecko ma dyspozycji kółko od sersa (jeśli nie mamy to wycinamy  z kartki, będzie to zbiór) i dziewięć 

piłeczek do ping-ponga (jeśli nie mamy użyjemy klocki, guziki itp.).Rodzic wydaje polecenia: Włóż do 

kółka 3 piłki. Policz piłki. Dołóż jeszcze 2 piłki. Policz. Dołóż jeszcze 4 piłki. Policz piłki. Ile teraz piłek 

znajduje się w kółku (zbiorze)? Klaśnij w ręce tyle razy, ile piłeczek znajduje się w kółku. Podskocz tyle 

razy, ile piłek znajduje się w kółku. A teraz zabierz  z kółka 2 piłeczki. Ile teraz piłeczek jest w kółku? 

Policz. Zabierz jeszcze 5 piłeczek. Ile teraz jest piłeczek w zbiorze? Policz. 

 

Praca z kartą pracy 4 str 19 (oraz następna) – kolorowanie drogi według kodu. 

Dziecko pokoloruje figury zgodnie z kodem, znajdzie drogę Indianina do domu oraz pokoloruje domki 

takie same jak domek Paka. 

 

 

 

 

 


