
 

 

 

09.06.2020r.   (wtorek)        „Nad jeziorem”.  

 

 1 Rozmowa z dziećmi na temat ilustracji.   

 

 

Dzieci odpowiadają na pytania:  

Czym różni się krajobraz nadmorski od krajobrazu jezior?  

Co takiego samego można spotkać nad jeziorem i nad morzem?  

  

 2 .Zabawa oddechowa  

„Żabki w jeziorze”- dziecko ma przed sobą kawałek niebieskiego materiału lub kartonu. Siada wokół niego 

w odległości 50 cm. Dziecko ma kilka piłek ping-pongowych. Na hasło „żabki do wody” dzieci starają się 
wdmuchać piłeczki na niebieski materiał czy karton.   

 3. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Kart Pracy 4 str.25.  

Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat treści ilustracji, nazywając osoby, czynności i stany. Następnie 

rodzic zadaje zagadki wykorzystując liczby i znaki z W 48-49.   

• Pak łapie ryby. Złowił 6 dużych i 3 małe. Ile ryb ma Pak? Rodzic układa działanie z liczb 6+3=?. 

Dzieci liczą i kładą we właściwym miejscu odpowiednią liczbę.  

•  Supełek widział żaglówki. Było ich 6, potem dopłynęły jeszcze 3. Ile żaglówek widział Supełek?   

Gdy dzieci rozwiążą zagadki wykonują polecenie w KP 4.25.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 77.  

Dzieci najpierw odczytują tekst wyrazowo-obrazkowy, a następnie odpowiadają na pytania, np.: Co dzieci 

pakują do walizek? W jakim miejscu będą nocować? W czym będą spać? Co robią nad jeziorem?  
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