
Materiał dla dzieci przedszkolnych na dzień 02.06.2020r. ( wtorek) 

1.Gimnastyka poranna przy piosence ,, Gumi miś” 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 

2. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu ( 5,6 latki) 

Zadanie 1. Na hali, na hali 10 owiec juhas pasie. Dwie w góry mu uciekły. Ile teraz masz 

owiec, juhasie? 

 Dzieci 6- letnie układają działanie z wykorzystaniem liczmanów oraz znaków 

matematycznych: 10 -2 = 8 

Zadanie 2. Do zagrody 9 owiec wpędził juhas młody. Ale cztery starsze owce 

 uciekły z zagrody Policz teraz szybko mi – Ile owiec w zagrodzie śpi? 

9 – 4 = 5 

Zadanie 3. Na hali, na hali, na hali– raz się tak zdarzyło, że do 7 starszych owiec w zagrodzie 

3 młode przybyły. Powiedz teraz mi- ile wszystkich owiec w zagrodzie śpi?. 

7 + 3 = 10 

Zadanie 4. Na łące pod górą juhas owce pasie, cztery czarne owce i pięć białych hasa.                       

Ile wszystkich owiec jest w stadzie juhasa?  

4 + 5 = 9 

3. Potańcz przy piosence: ,,Lato na wakacjach” 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb 

4. Przyjrzyj się jak wygląda nasz kraj z lotu ptaka- na mapie. 
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Na północy Polski leży morze Bałtyckie – zaznaczane na mapie jest kolorem niebieskim. 

Kolorem niebieskim zaznaczone są również rzeki najdłuższa rzeka w Polsce to Wisła – 

pamiętaj Wisła wypływa z gór i wpływa do morza. Po prawej stronie do góry jest dużo 

niebieskich plam to jeziora. Są to Mazury kraina jezior. 

Pokaż na mapie Wisłę, Bałtyk, Mazury. 

  

Na mapie mamy również kolor brązowy są to pasma górskie. Jakie pamiętasz góry, wymień. 

(Tatry, Karpaty, Sudety) 

 



  

Pomiędzy morzem a górami jest na mapie kolor zielony oznaczający niziny czyli tereny dość 

płaskie. Na terenie nizinnym położone jest Gniezno, Poznań, Warszawa  

  

Zastanów się i powiedz z czym kojarzy ci się : 

- krajobraz nadmorski: statek, zabawy na plaży, mewy itp. 

- krajobraz górski: góral, jazda na nartach, chodzenie po górach itp. 

- krajobraz nizinny: spacer po parku, zbieranie grzybów, jazda rowerem po lesie itp. 

5. Zobacz film:,, Polska-Od gór do morza” 

https://www.youtube.com/watch?v=kHg_tid5mP4 

 Krajobrazy Polski 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I 

 Pasma górskie 

https://www.youtube.com/watch?v=a9ptaGDSv4k 

6. Zabawa -Szalone liczby 

https://szaloneliczby.pl/wskaz-liczbe-na-owocach/ 

7. Praca plastyczna dla chętnych dzieci: Malowanie gór farbami, na pogniecionej kartce. 
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Kartkę techniczną malujemy ( góra na niebiesko, dół na zielono) następnie drugą kartkę 

gnieciemy i malujemy na szaro- biało tworząc góry, naklejamy na kartkę techniczną.                            

Z bibułki można dokleić choinki. 


