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1. Wszyscy są? WITAM WAS:-)

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

2. Słuchanie opowiadania pt. „Tajemnica małego nasionka” J. Wasilewskiej

„Było sobie ziarenko. Ziarenko było maleńkie i słabe. Bało się, że zjedzą je ptaki, 

albo polna myszka. Ale zaopiekował się nim ogrodnik, który był duży i silny. Chodził

po ogrodzie z łopatą i kopał ziemię. Włożył ziarenko do świeżo skopanej ziemi. A 

tam pod ziemią było ciemno, ciepło i cicho. Teraz sobie pośpię – pomyślało ziarenko.

Leżało spokojnie przez jakiś czas, aż nagle poczuło, że wokół zrobiło się mokro. 

Ach! To pewnie ogrodnik podlał ziemię! Rozzłościło się okropnie. Ze złości zaczęło 

się nadymać i pęcznieć tak mocno, aż pękło. Ale nic złego się nie stało. W miejscu 

pęknięcia pojawił się mały, biały kiełek. Małe ziarenko zaczęło szybko rosnąć. 

Ogrodnik podlewał je, a słońce ogrzewało swoimi promieniami i w niedługim czasie 

zamieniło się w piękny kwiat”

Rozmowa kierowana z pytaniami:

– Kto zaopiekował się ziarenkiem?

– Gdzie ogrodnik włożył ziarenko?

– Co ziarenko robiło w ziemi?

– Dlaczego ziarenko się rozzłościło?

– Co zrobiło ze złości?

– Co pojawiło się w miejscu pęknięcia na ziarenku?

– Co wyrosło z ziarenka?

3. „Od cebulki do kwiatka” - historyjka obrazkowa. Dziecko liczy obrazki. 

Rodzic umieszcza pod nim kartoniki z liczbą kropek zgodną z kolejnością obrazka w 

szeregu. Pyta dziecko: Co dzieje się na pierwszym/ na drugim/ na trzecim/ na 

czwatym obrazku?. Następnie pokazuje kolejno obrazki i mówi: Na początku / 

potem / później / na końcu, a dziecko opowiada treść.

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


4. „Małe i duże roślinki” - zabawa naśladowcza

Dziecko biega swobodnie po pokoju. Na dźwięk trójkąta (w warunkach domowych 

może być np. łyżka i szklanka;-))- naśladują małe roślinki – robią przysiad, a na 

dźwięk bębenka ( w warunkach domowych np. dwie pokrywki od garnka o siebie;-))-

naśladują duże roślinki – wspinają się na palce.

5. „Grządki warzywne” - zabawy matematyczne

Rodzic układa 3 główki sałaty. Zadaje pytania i formułuje plecenia:

Ile jest główek sałaty? (3). Dziecko robi to samo, następnie układa przed sobą tyle 

rzodkiewek, ile jest główek sałaty. Czy rzodkiewek jest tyle samo co główek sałaty? 

( tak, choć niektórzy mogą sądzić, że sałaty jest więcej ( ze względu na wielkość;-)). 

Następnie rodzic u siebie dokłada jeszcze jedną sałatę (są 4 główki sałaty). A teraz 

jak jest? Czy rzodkiewek jest tyle samo? ( nie, rzodkiewek jest mniej). O ile jest 

mniej rzodkiewek niż główek sałaty? (o jedną mniej). Dołóżcie tyle rzodkiewek, aby 

było ich tyle samo co główek sałaty. Dzieci dokładają jedną rzodkiewkę. Ile jest 

rzodkiewek? (4). Ile jest główek sałaty? (4). Rodzic zabiera 2 główki sałaty i pyta: A 

teraz jak jest? Czy rzodkiewek jest tyle sao co główek sałaty? (nie, rzodkiewek jest 

więcej) O ile więcej rzodkiewek niż sałaty? ( o 2 rzodkiewki więcej) Itp.;-)



6. „Idź między grządkami”- zabawa z elementem równowagi

Rodzic układa z dostępnych rzeczy kilka rządek ( mogą być nieregularne kształty) 

Dziecko chodzi między grządkami ostrożnie, aby na żadną nie nadepnąć i żadnej nie 

potrącić.

7. Zachęcamy do słuchania bajek z projektu Mały Miś w świecie wielkiej literatury

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

8. Dla chętnych: Pokoloruj obrazek wg wzoru

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

