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1. Drogie dzieci przypomnijcie sobie piosenkę pt. „ Małpka Filomena”. Zatańczcie przy
piosence z rodzeństwem lub rodzicami. https://www.youtube.com/watch?v=MDviumq2R-E
2. Poznajemy cyfrę „0”.
- Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 32) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu cyfry,
np. kawałkami bibuły, rysowanie cyfry palcem na kartce i w powietrzu
- „Wstążkowe 0” – chodzenie po wstążce rozłożonej na kształt cyfry 0, stawiając stopę za
stopą.
3. Zabawa „Znam cyfry”. Rodzic rozkłada na środku pokoju kartoniki z cyframi od 1 do 8
w kilku egzemplarzach. Na stole leżą takie same kartoniki z cyframi. Dziecko porusza się po
pokoju i reaguje na liczbę dźwięków wydawanych przez rodzica np. klaśnięcia podnosząc
odpowiedni kartonik z cyfrą i odnosi na stół do odpowiedniego kartonika.
4. Zabawa matematyczna - „Porównujemy zbiory”. Rodzic rozkłada dwie szarfy: do
jednej wkłada 8 klocków, do drugiej nic i układa obok nich kartonik z odpowiednią cyfrą.
Dziecko podaje liczbę przedmiotów. Następnie prosi dziecko, aby rozłożyło klocki w taki
sposób, aby w każdej szarfie było po równo i ułożyło kartoniki z cyframi. Następnie podaje
kolejne zadania do wykonania np.: Zrób tak, aby w pierwszej szarfie było mniej klocków niż w
drugiej; Niech w pierwszej szarfie będzie o jeden klocek więcej niż w drugiej szarfie.
5. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 31) – rozwijanie logicznego myślenia poprzez
dopasowywanie elementu do grupy z tej samej kategorii.
6. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 33) – rozwijanie logicznego myślenia poprzez
zaznaczanie zwierząt wskazanych przez Trampolinka (skrzydlate – papuga, pręgowane –
zebra, łaciate – żyrafa, kudłate – lama, pełzające – wąż, skaczące – kangur, rogate –
antylopa).
7. Rozwijanie zainteresowań światem zwierząt morskich. Oglądanie filmu
przedstawiającego podwodny świat zwierząt, w którym występują takie zwierzęta jak: delfin,
foka, krab, meduza, ośmiornica, płaszczka, rekin, żółw.
filmu https://www.youtube.com/watch?v=PiayEX0bqjo
8. Wirtualny spacer po Oceanarium i Afrykarium w zoo we Wrocławiu.
Spróbujcie z pomocą rodziców nazywać pokazane na filmie zwierzęta.
https://www.youtube.com/watch?v=uMsrqTCvjUI

