
                 06.05.20 r. Środa

TEMAT: Zaczynam orientować się, czym jest: kwadrat, trójkąt, prostokąt i koło – zajęcie
                matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Przebieg zajęć:  

 Tu znajdziesz  ,,Jak zrobić geoplan”: https://www.panikredka.pl/page/2

Co to jest geoplan? W skrócie to płytka z równo rozłożonymi kołkami, tworzącymi sieć 
kwadratową, czyli sieć punktów, w których przecinają się linie równoległe i prostopadłe 
rozmieszczone w równych odstępach

           Tę pomoc możesz wykonać samodzielnie używając różnych materiałów w zależności od 
dostępności i Twoich umiejętności. Do stworzenia geoplanu użyj grubej tektury (takiej z której 
zrobione są kartony).  Na geoplanie dzieci mogą budować różne figury geometryczne i uczyć się 
ich nazw. Świetną zabawą jest również tworzenie na bazie figur geometrycznych różnych 
obrazków. 

Potrzebne materiały:

 karton; 
 pinezki; 
 nożyczki lub nóż do papieru; 
 gumki recepturki; 
 ołówek; 
 linijka. 

https://www.panikredka.pl/page/2


Tu znajdziecie pomysły na zabawę z geoplanem: https://dziecinnieproste.com.pl/diy-geoplan-karty/- 8 pomysłów na pracę z 
geoplanem + KARTY DO WYDRUKU

    
    Doświadczenia potrzebne dzieciom do uchwycenia tego, czym jest trójkąt, prostokąt,  
kwadrat i koło:

TRÓJKĄT -    n  ależy przygotować klocek – daszek, geoplan i trójkąty: duże, średnie i małe.
      Do geoplanu potrzebne będzie zwykłe sznurowadło zakończone twardymi końcówkami. Nasz
geoplan ma kształt kwadratu z zaznaczoną siecią kwadratową. W węzłach tej sieci znajdują się 
malutkie kółeczka. To są dziurki. Przez nie dziecko będzie przewlekało sznurowadło, aby otrzymać 
kształt np. trójkąta. Przewlekanie jest zarazem dobrym ćwiczeniem rozwijającym koordynację 
wzrokowo- ruchową. 
Na stole dorosły kładzie przed dzieckiem klocek- daszek, trójkąty, geoplan i sznurowadło.
1.Dorosły zwraca się do dziecka : Weź do ręki trójkątną płytkę i oglądaj ją palcami. Możesz
zamknąć oczy, żebyś zapamiętał kształt, odłóż.
2.Weź do ręki klocek- daszek. Dotykaj palcami. Zamknij oczy i oglądaj palcami jeszcze raz.
Otwórz oczy. Pokaż te ścianki klocka, które mają kształt trójkąta.
3. Rysuj ten kształt  w powietrzu wyciągniętą ręką, nazwij ten kształt – trójkąt.
4. Podejdź do szyby chuchnij na nią, żeby zaparowała (dorosły pomaga). Narysuj palcem na
szybie trójkąt.
5. Spróbuj  przeciągnąć sznurek na geoplanie tak, żeby był trójkąt. Możesz zrobić ich
tyle ile chcesz.

https://dziecinnieproste.com.pl/diy-geoplan-karty/-


Po tej serii doświadczeń  można zwrócić się do dziecka i zapytać: ,,Rozejrzyj się dookoła. Pokaż
mi wszystko, co ma kształt trójkąta”.

PROSTOKĄT - n  ależy przygotować klocek – cegłę, geoplan i prostokąty: duże i małe. Przyda
się także pudełko tekturowe, do którego dziecko może zajrzeć i je rozłożyć. Wszystkie te
przedmioty leżą na stole, w zasięgu ręki dziecka.
1.Dorosły mówi do dziecka: Oglądaj palcami prostokątne płytki (przesuwa je w stronę
dziecka). Zamknij oczy i jeszcze raz obejrzyj palcami. Zapamiętaj kształt, odłóż.
2. Weź do ręki klocek- cegłę. Oglądaj go palcami. Zamknij oczy i jeszcze raz oglądaj go palcami.
Otwórz oczy. Pokaż mi te ścianki, które mają kształt prostokąta.
3.Obejrzyj pudełko. Zajrzyj do środka. Rozsuń ścianki – możesz pomóc sobie nożyczkami.
Pokaż ścianki, które mają kształt prostokąta.
4.Rysuj ten kształt  w powietrzu wyciągniętą ręką, nazwij ten kształt – prostokąt.
5. Podejdź do okna. Chuchnij na szybę, żeby zaparowała. Narysuj palcem prostokąt.
6. Na geoplanie mają być różne prostokąty. Przeciągnij sznurek tak, żebyś miał trzy
prostokąty.
7. Zdejmij sznurki z geoplanu. Zbuduj na nim tylko jeden prostokąt. Pomyśl, co trzeba
zmienić, żeby mieć trójkąt. Zrób to. Zmień prostokąt w trójkąt.



Oczywiście, dziecko może inaczej przekształcać. Ważny jest efekt: był prostokąt, ma być trójkąt.

KWADRAT - należy przygotować klocek- kostkę, geoplan oraz kwadraty duże i małe.
Znajduje się także siatka kostki do gry. Potrzebna będzie trochę później. Teraz ją złóż.
Wszystkie te przedmioty leżą na stole.
1.Dorosły przesuwa w stronę dziecka kolorowe kwadratowe płytki i mówi: obejrzyj je
palcami. Zamknij oczy i jeszcze raz obejrzyj. Zapamiętaj kształt. Odłóż.
2.Weź do ręki klocek- kostkę. Obejrzyj go palcami. Zamknij oczy i jeszcze raz obejrzyj.
Otwórz oczy. Pokaż mi te ścianki, które mają kształt kwadratu. Policz je wszystkie.
3.To jest siatka kostki do gry. Przyjrzyj się jej. Pokaż te ścianki, które mają kształt kwadratu.
Ile ich jest? Złóżmy ją (pomaga dorosły).
4. Rysuj ten kształt  w powietrzu wyciągniętą ręką, nazwij ten kształt – kwadrat.
5. Podejdź do okna. Chuchnij na szybę, żeby pokryła się mgiełką. Narysuj palcem kwadrat.
6.Na geoplanie przeciągnij sznurek tak, aby tam był duży i mały kwadrat.
7. Zdejmij sznurki z geoplanu tak, żeby pozostał na nim duży kwadrat. Pomyśl co należy
zrobić, żeby zmienić go w trójkąt.
8. Na geoplanie jest trójkąt. Pomyśl i zmień go w prostokąt.
9. Na geoplanie jest prostokąt. Pomyśl i zmień go tak, aby powstał kwadrat.



                              

   
        Rozciągnij gumę (do skakania), tak aby zobaczyć kształt różnych prostokątów, trójkątów, 
kwadratów.

KOŁO - Będą potrzebne małe i duże kółka. Będą również potrzebne: mała piłeczka (pingpong), 
klocek- walec, sznurek, duża pinezka, zaostrzony ołówek i kartka papieru. Przyda się
też geoplan. Wszystko to leży na stole.
1.Dorosły przesuwa kółka małe i duże do dziecka i mówi: Obejrzyj je. Zamknij oczy i jeszcze
raz obejrzyj palcami, zapamiętaj kształt.
2.Weź do ręki klocek. Obejrzyj palcami. Pokaż mi koła.
3.Poturlaj piłkę w dłoniach. Narysuj palcami na piłce koło.
4.Rysuj ten kształt  w powietrzu wyciągniętą ręką, nazwij ten kształt – koło.
5.Chuchnij na szybę. Narysuj na zaparowanej szybie koło.
6.Na geoplanie, przewlekając sznurek, zrób koło. Dziecko szybko orientuje się, że jest to 
niemożliwe. To dobra okazja, żeby pokazać dziecku, jak rysuje się koło za pomocą sznurka i 
ołówka.



      Takie kreślenie kół jest trudne ze względów koordynacyjnych. Warto się potrudzić, bo osiąga
       się geometrycznie poprawną konstrukcję. (Nie używamy cyrkla!)
       Zabawy nastawione na kształtowanie dziecięcej wyobraźni. 

       NA ZAKOŃCZENIE ZAPRASZAM WAS DO ZABAWY PRZY PIOSENCE  
,,PIOSENKA  O FIGURACH”.     https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM   

         Możesz też wykonać kartę pracy.

            Kochane dzieciaczki życzę Wam wytrwałości w zdobywaniu nowych doświadczeń. 
                      POWODZENIA.

Źródło:,,Dziecięca Matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli.” E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska. Wyd. WSiP 1997

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


 



                                  
                                       ZABAWA  POPOŁUDNIOWA

„Domowy slalom”

Drogi  Rodzicu  do  zabawy  będą  Wam  potrzebne  butelki  plastikowe  oraz  chustka  do
zasłonięcia oczu. Zaczynacie od rozstawienia dwóch butelek po pokoju. Dziecko ma chwilę na
przyjrzenie  się  i  zapamiętanie  gdzie  stoją,  po  czym zawiązujecie  mu oczy.  Zadanie  polega  na
przejściu w taki sposób, aby nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się przejść pierwszy
slalom,  dokładacie  kolejną  przeszkodę.  Pomagajcie  przedszkolakowi  pokonać  slalom  wydając
polecenia np. krok do przodu, dwa kroki do boku. 

 



           07.05.20 r. Czwartek

       TEMAT: ,,Pali się”.

        PRZEBIEG:

1. Zabawa na powitanie„Wszyscy są” 
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA

Wszyscy są, witam was – w parze zwracamy się twarzą do siebie. 
Zaczynajmy, już czas – raz klaszczemy w swoje ręce, raz w partnera na krzyż.
Jestem ja, jesteś ty – pokazujemy na siebie, a potem na partnera.
Raz, dwa, trzy – klaszczemy w dłonie partnera trzy razy.

2. Zabawa w echo – ćwiczenia głosowe.
         Wybieramy się na wycieczkę do lasu. Tam można spotkać echo. Zobaczymy, czy            

zechce z nami rozmawiać! Wołamy aaaaaaaa, echo nam odpowiada: aaaaaaaaaaa (głośno) –
aaaaaaaaa (cicho). Teraz wykrzykujemy inne samogłoski . Następnie wołamy MAA. Echo  
nam   odpowiada maamaamaa (głośno)  –  maamaamaa (cicho).  I  kolejno – mee,  moo,  
muu,mii, myy – najpierw głośno, potem cicho, jak to echo.

3. ,,Pali się” - słuchanie piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM  

          ,,Pali się” 
          Uwaga, uwaga, uwaga!
          Z ogniem to nie jest zabawa.
          Właśnie zapalił się dom, 
          Po strażaków dzwoń!
              
             Ref. Dziewięć, dziewięć, osiem
                     cały dom się pali.
                     Przyjeżdżajcie szybko, strażacy wspaniali.
                     Dziewięć, dziewięć, osiem,
                     cały dom się pali.
                     Gaście szybko pożar, strażacy wspaniali.

            Uwaga, uwaga, uwaga!
            Z ogniem to nie jest zabawa.
            Właśnie zapalił się las,
            Na strażaków czas!
 
                Ref. Dziewięć, dziewięć, osiem
                        cały las się pali.
                        Przyjeżdżajcie szybko, strażacy wspaniali.
                        Dziewięć, dziewięć,osiem,
                        cały las się pali.
                        Gaście szybko pożar, strażacy wspaniali.        
           

            Po wysłuchaniu piosenki porozmawiaj z dzieckiem na temat jej tekstu i pracy strażaka:
            

https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


https://przedszkolankowo.pl/2017/04/12/ciezka-praca-strazaka-wiersz-plansze/praca-strazaka-1/

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/PRACA-STRA%C5%BBAKA-3.pdf

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/PRACA-STRA%C5%BBAKA-3.pdf


https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/PRACA-STRA%C5%BBAKA-4.pdf

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/PRACA-STRA%C5%BBAKA-5.pdf

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/PRACA-STRA%C5%BBAKA-5.pdf


 Zapytaj: czy dzieci mogą bawić się zapałkami? Czy ognisko w lesie to dobry pomysł? 
            Zwróć uwagę  na niebezpieczeństwo  zabawy ogniem w domu, w lesie.  Zapytaj dziecko,  

czy zapamiętało numer do straży pożarnej.

4. Zabawa ruchowa ,, Gasimy pożar” do melodii piosenki ,,Pali się” . 
https://www.youtube.com/watch?v=CMucZPlPlpQ  - ,,Pali się” (wersja z linią 

melodyczną)
      Na dywanie rozłóż skakankę.  Włącz melodię piosenki:

              - przy melodii zwrotek dziecko  trzymając koło (może być wycięte  z kartonu) naśladuje
               jazdę  wozem strażackim i  udaje odgłosy syreny strażackiej, 
              - przy melodii refrenu  - dziecko naśladuje wybieranie numeru do straży pożarnej, na     

    hasło ,,pożar” - podnosi skakankę i naśladuje gaszenie pożaru. 
     
            5. Wspólne śpiewanie piosenki ,,Pali się”.

            6. Na zakończenie możesz rozwiązać łamigłówki:
                         

                    POWODZENIA

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


  źródło: https://www.superkid.pl/lamiglowki-pozary-i-praca-strazaka



  źródło: https://www.superkid.pl/lamiglowki-pozary-i-praca-strazaka

                                                        
                                                            ZABAWA POPOŁUDNIOWA

„Rymy w zagrodzie”
Zadaniem dziecka jest odgadywanie brakujących rymów ( słowa w nawiasach).

Raz na grzędzie bura kurka
nastroszyła swoje...( piórka)*

Inna kurka głośno gdacze
Żółta kaczka pięknie…(kwacze).*

Baran po swojemu beczy,
koza w kozie z żalem…(meczy).*

Gniady konik w stajni hula,
pszczółki lecą wprost do…(ula).*

traktor w polu głośno huczy,
a na łące krówka…( muczy)*
gdy wróbelki nam ćwierkają,
dzieci rymy…( dobierają).*

W miejscach oznaczonych gwiazdką (*) dzieci odgadują brakujące rymy.
http://www.ppp-tomaszow.pl/page/125/proste-cwiczenia-logopedyczne-do-wykonywania.



           08.05.20 r. Piątek

TEMAT: ,,Chcę być strażakiem” - zabawy ruchowe z wykorzystaniem butelek po wodzie
                  mineralnej .

Pomoce : butelki po wodzie mineralnej.

1. Na początek zapraszam Was do wspólnej zabawy przy muzyce ,,Gimnastyka Smyka”.
   https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8

2. „Między butelkami” -  stawiamy  butelki w dowolnym miejscu w pokoju.  Na sygnał biegamy 
między butelkami przy muzyce,  na  przerwę w muzyce  stajemy obok dowolnej butelki.
https://www.youtube.com/watch?v=EKF9HNzY6Nw  ,,Skaczemy biegniemy”

3. ,,Z ręki do ręki” - stojąc w miejscu, dzieci przekładają butelkę z ręki do ręki  (przed sobą, nad 
głową, za sobą).

4. ,,Skaczące butelki”-  podskakujemy z butelką trzymaną między kolanami.

5.,,Na lewo, na prawo” - stajemy w lekkim rozkroku, unosimy ręce, trzymając brzegi butelki , 
wykonujemy skłony boczne w lewą i prawą stronę.

6. „Omiń butelki”-   idziemy na czworakach , omijając kolejne leżące butelki.

7.  ,, Przełóż pod kolanem”-  stojąc unosimy ugiętą w kolanie nogę (raz jedną raz drugą) i 
przekładamy pod nią butelkę.

8.  ,, Odsuń, przysuń” - siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwamy 
butelkę szybkim ruchem w przód i przysuwamy do kolan. 

9. ,,Unieś butelkę”-  leżenie na brzuchu, trzymamy butelkę przed sobą, trzymając za jej końce. 
Unosimy butelkę do góry (odrywając tułów od podłoża) i opuszczamy na ziemię.
 
10. ,,Toczymy butelkę-  siadamy z kolanami przyciągniętymi do brody, butelkę  kładziemy przed 
stopami. Toczymy butelki do przodu i z powrotem (ćwiczenie wykonujemy bosymi stopami). 

11. „Huśtawka”- ćwiczenie oddechowe: leżenie tyłem z ułożoną na brzuchu butelką, ręce ugięte 
pod głową. Głęboko oddychamy, aby leżąca na brzuchu butelka unosiła się i opadała.

12. Marsz po obwodzie koła – maszerujemy po obwodzie koła i wystukujemy rytm uderzając 
butelką o otwartą dłoń.

                                     

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8


                                                      ZABAWA  POPOŁUDNIOWA

Wierszyk: „Gimnastyka”:
Rodzic mówi wierszyk a dziecko wykonuje ruchy języka opisane w wierszu.

Na początku jest rozgrzewka,
Językowa wprzód wywieszka,

Cały język wyskakuje,
Wszystkim nam się pokazuje,

W dół i w górę,
W lewo, w prawo.
Pięknie ćwiczy!
Brawo! Brawo!

Język wargi oblizuje, pięknie kółka wykonuje.
Popatrzymy do lusterka,

Jak się język bawi w berka.
Kto spróbuje z miną śmiałą,
Zwinąć język w rurkę małą?

Język ząbki poleruje
Każdy dotknie i wyczuje…
Może uda się ta sztuczka.
Trzeba uczyć samouczka.

http://www.ppp-tomaszow.pl/page/125/proste-cwiczenia-logopedyczne-do-wykonywania.


