
CZWARTEK 

( 28.05.2020r.) 

 

1. Wykonaj zadania matematyczne: 

 

* - policz, ilu jest członków twojej rodziny- zapisz, jeśli potrafisz, możesz ich 

narysować, 

* - policz, ile dzieci mają twoi rodzice, 

* - rozwiąż zadania: 

 - „Mama dostała od syna 3 tulipany, a od córki 5 róż. Ile kwiatów dostała mama?” 

 - „W wazonie było 9 kwiatów, 2 zwiędły. Ile kwiatów zostało?” 

 

2. Wykonaj zadanie z Karty Pracy nr4, str 24a 

 

3. Zabawa ruchowo- językowa- „Smutny, czy wesoły?' 

 

 Narysuj minki- „smutną” i „wesołą”- daj je mamie. Kiedy mama uniesie w 

górę wesołą minkę- dzieci kładą dłonie na brzuchu i naśladują śmiech: 
ha,ha,ha,ha,ha Kiedy podniesie smutną- dzieci łapią się za głowę i mówią: 
aaaaaaaaa. Obydwa ćwiczenia wykonuje się na wydechu, starając się go wydłużać. 

 

4. Posłuchaj opowiadania: 

 

CAŁKIEM NORMALNIE- K.Bagniewska 

 

 Przy obiedzie mama zwykle pytała Pawełka: 

 - No, jak było dzisiaj w przedszkolu? 

 - Normalnie- odpowiadał Paweł ledwie podnosząc głowę znad komiksu. 

 - Jakie dziś były zajęcia? 

 - Normalne. 

 - Czy brałeś w nich udział? 

 - Normalne. 

  - Czy pani cię dzisiaj pochwaliła? 

 - Normalnie. 

 - A na podwórku, co robiłeś? 

 - Normalnie, bawiliśmy się. 

 - Ech, co z tobą za rozmowa! Niczego dowiedzieć się od ciebie nie można- 

denerwowała 

się mama, 

 I tak było co dzień. 

 Aż pewnego razu... Pawełek wrócił z przedszkola, a mama siedzi przy stole, 



czyta gazetę 

i nie zwraca na niego najmniejszej uwagi. Tyle, że na dzień dobry odpowiedziała. 

 - Mamo, jaka zupa dzisiaj? 

 - Normalna! 

 - Jarzynowa? 

 - Przecież mówię, że normalna. 

 - Mamo, a czy to prawda, że wujek kupuje nowy samochód? Wiesz jaki? 

 - Normalny. 

 - Oj, mamo, dlaczego ty tak dziwnie dzisiaj ze mną rozmawiasz?- spytał 

Pawełek niepewnie. 

 - Dlaczego dziwnie?- roześmiała się mama.- Normalnie! 

 

***A jak ty rozmawiasz ze swoją mamą? 

 

5. Zabawa- „Echo ma dobry humor” 

 

 Pierwszy ochotnik prezentuje wybrany rodzaj śmiechu, np. wysokie 
hi,hi,hi, czy tubalne 

ha,ha,ha, a pozostali uczestnicy zabawy powtarzają odgłos na zasadzie echa. 

Następuje zmiana 

i inny uczestnik zabawy zaczyna się śmiać. Zabawa trwa do momentu, aż wszyscy 

ochotnicy zaprezentują swój śmiech. 
 
 


