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Temat: „Zwierzęta na wsi”.

1. Zabawa matematyczna, rozwijająca percepcję słuchową.

Dziecko otrzymuje obrazki ze zwierzątkami. Rodzic czyta wierszyk pt. „Piórko z podwórka”, a

dziecko układa zwierzęta w takiej kolejności, w jakiej są wymieniane w wierszu, zaczynając od

lewej strony. W razie trudności rodzic powtarza wiersz. Rodzic sprawdza poprawność wykonania

zadania u dziecka. Dziecko razem z rodzicem nazywa zwierzęta, przelicza a później pokazuje na

palcach.  Jest  ich sześć.  Rodzic pyta  dziecko,  czy wszystkie  zwierzęta  to  zwierzęta  hodowlane.

Dziecko stwierdza, że bocian nie jest  hodowany przez ludzi na gospodarstwie. Dziecko zabiera

(odkłada) bociana z boku. Rodzic pyta dziecko, ile zostało zwierząt. Dziecko przelicza na głos i

pokazuje na palcach mówiąc, że jest ich pięć. Rodzic mówi, że wszystkie zwierzęta, które mają

dwie nogi poszły do kurnika. Rodzic prosi o odłożenie ich z boku. Dziecko rozpoznaje ptaki (gęś,

kura, indyk). Dziecko zabiera trzy zwierzęta. Następnie liczy, ile zostało zwierząt i mówi, ze zostały

dwa,  pokazując  na  palcach.  Rodzic  pyta  dziecko,  ile  nóg  mają  pozostałe  zwierzątka.  Dziecko

odpowiada, że cztery. Dwa zwierzątka z czterema nogami poszły spać. Rodzic prosi o odłożenie ich

z boku. Pyta dziecko: ile zostało?. Dziecko odpowiada, że zero czyli nic. 

Wiersz do zabawy matematycznej pt. „Piórko z podwórka”.

1. Wpadło piórko na podwórko

o,o,o!

Kurka gdacze: ja je wezmę

ko, ko, ko!

Idzie gąska przez podwórko

gę, gę, gę!

Ona także na to piórko

ma dziś chęć!

2. Mały kotek wlazł na płotek

miau, miau, miau!

On tym piórkiem też by się pobawić chciał.



Nagle indyk kręci głową

gul, gul, gul

Teraz piórko pofrunęło, co za ból

3. Muczy krowa-mądra głowa

mu, mu, mu!

Ja wam powiem kto to piórko zgubił tu.

Nagle słychać gdzieś z oddali, 

kle, kle, kle!

Ja tym piórkiem dzisiaj z Wami witam się. 

Obrazki do zabawy matematycznej:



2. Karta pracy – grafomotoryka



3.  Sensoplastyka – kolorowy ryż

Jak zrobić kolorowy ryż:

Do miseczek wrzucamy porwane lub pocięte kawałki bibuły. Im więcej, tym bardziej intensywny

kolor. Zalewamy gorącą wodą do połowy naczynia i czekamy aż wystygnie. Kiedy woda jest już

letnia  to  wsypujemy  3/4  ryżu  (minimalnie  zwiększy  on  swoją  objętość).  Jeżeli  chcemy  mieć

pewność, że ryż nie będzie brudził podczas zabawy to wlejmy łyżkę alkoholu. Ryż powinien się

farbować maksymalnie do 30 minut. Następnie przelewamy przez sitko i rozkładamy bardzo cienką

warstwę  na  papierowych  ręcznikach  do  wyschnięcia  (najlepiej  na  noc).  Pamiętajmy aby  sitko

przepłukać wodą, zanim odsączymy kolejny kolor.

Suchy  ryż  przesypujemy  do  pojemniczków  i  już!  Można  go  wykorzystać  do  wielu  zabaw,

ograniczeniem jest tylko wyobraźnia naszych dzieci.



Z kolorowego ryżu możemy tworzyć np. rysunki ( rysujemy, czy drukujemy zwierzątko, następnie

smarujemy go klejem i posypujemy kolorowym ryżem), albo wysypać ryż na tackę i rysować po

nim palcem. Możemy tworzyć instrumenty z kolorowym ryżem, np. grzechotki z butelek, itd. 

4.  Gra Memory 



5. Puzzle 




