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Praca zdalna dla grupy 5-6 latków (ŻABKI) od 18.05. do 22.05.2020r. 

 

Proszę o przesłanie na adres e-mail: ppplatus@gmail.com do piątku, do godziny 17:00 zdjęć 

wykonanych przez dzieci zadań, prac plastycznych itp. W temacie wiadomości należy napisać imię i 

nazwisko dziecka oraz grupę ŻABKI. Ponadto proszę o zachowanie wszystkich wykonanych przez 

dziecko prac plastycznych w teczce. Po powrocie dzieci przyniosą je do przedszkola. Po przejrzeniu 

wykonanych przez dzieci prac, postaram się przesłać odpowiedź zwrotną poprzez e-mail lub 

telefonicznie. Proszę o krótką informację jak dziecko poradziło sobie z wykonaniem zadań. (czy coś 

sprawiło mu trudność, czy chętnie wykonywało zadania ?) 

Drodzy rodzice i dzieci. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. To wy wybieracie,  które zadania 

chcecie wykonać danego dnia. Prace np. plastyczną bądź zabawę matematyczną rozłóżcie sobie na kilka 

dni. 

Platforma squla.pl: Proszę, aby dziecko spędziło nie dłużej niż 20 minut dziennie przy komputerze. W 

tym tygodniu dzieci wchodzą w trzy kategorie: 

 Klasa Przedszkole -> zakładki: „Świat” -> „Świat wokół mnie” -> „W ogródku” (Trzy zakładki 

z ćwiczeniami z różnymi stopniami trudności) 

 Klasa Zerówka -> zakładki: „Świat” -> „Zwierzęta” -> „Zwierzęta i ich młode” 

 Klasa Zerówka -> zakładki: „Literki” -> „Zabawy językowe” -> „Wyrazy i zdania” 

 

Łąka wiosną 
Dzień I 

 

1. Zabawa na powitanie – Dziecko wykonuje czynności 

zgodnie z treścią wierszyka. 

 

Gdy się rączki spotykają 

To od razu się witają 

Gdy się kciuki spotykają  

To od razu się witają 

Gdy się palce spotykają 

To od razu się witają 

Jeden palec, drugi, trzeci 

Tak umieją liczyć dzieci 

Czwarty, piąty, palec mam 

Widzisz? Umiem liczyć sam! 

 

 

 

 

2. Oglądanie filmiku pt.: „Wędrówki Skrzata Borówki - łąka” - Rozmowa na temat 

obejrzanego filmiku. 

mailto:ppplatus@gmail.com
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

Pytania: 

a) Co ciekawego zobaczył Borówka na łące ?  

b) Kto go zaprosił na łąkę ? 

c) Czym doleciał na łąkę ? 

d) Czego dowiedział się o mieszkańcach ? 

e) Co to takiego łąka ? 

 

 

 

3. Oglądanie obrazka z łąką i jej mieszkańcami - Możesz poprosić rodziców o to, żeby 

pokazali ci  w książkach lub gazetach ilustracje przedstawiające łąkę. Spróbuj 

opowiedzieć to, co widzisz własnymi słowami.  

 

4. Świat roślin i zwierząt na łące - Dziecko nazywa zwierzęta i rośliny, które może 

spotkać na łące. Dzieli nazwy na sylaby i głoski. 

 
 

rumianek 
 

mak polny 
 

mniszek lekarski 

 
 

stokrotka 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
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5. Układanie zdań - Dziecko układa zdania na temat łąki, może wykorzystać słowa z 

poprzedniego zadania. 

 

 

6. Zabawa rytmiczna  - Dziecko mówi tekst rymowanki. Może malować na dużym 

kartonie, bądź białym kawałku materiału wiosenną łąkę farbami lub kredkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Słuchanie wiersza I.R. Salach pt.: „ Łąka” - Rozmowa na temat wiersza. 

I.R. Salach „ Łąka” 

Łąka tylu ma mieszkańców, 

zwierząt, roślin kolorowych. 

Tu motylek, a tam pszczółka, 

tutaj kwiatek – o, różowy! 

Z kopca wyszedł krecik mały, 

obok niego idzie mrówka. 

Na rumianku w krasnej sukni przycupnęła boża krówka. 

Nad tą łąką kolorową bal wydały dziś motyle. 

Zapraszają wszystkie dzieci, 

więc zatańczmy z nimi chwilę. 

Polecenia: 

a) Wymień nazwy mieszkańców łąki. 

b) Kto wydał bal na łące? 

Na zielonej łące wiosna już nastała, 

Trawy oraz kwiaty pędzlem malowała. 

Zielona łąka w barwach tonie, 

Piękne motyle lecą do niej. 
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8. Słuchanie ciekawostek na temat motyli 

Ciekawostki: 

 Motyl często kojarzony jest jako symbol wiosny i nadejście ciepłych dni. 

 Ich cykl życiowy jest wyjątkowo ciekawy, gdyż na początku wykluwają się z jaja 

i są brzydką gąsienicą, następnie poczwarką, zmieniając się z czasem w imago 

(postać pięknego dorosła motyla). 

 
 Motyle można podzielić na te aktywne w ciągu dnia i żyjące aktywnie w nocy-ćmy. 

Na całym świecie żyje więcej ciem niż motyli. 

 Czułki motyla pełnią funkcję uszu i nosa. Odbierają fale dźwiękowe, drgania 

podłoża. Są też narządem węchu. 

 Wykorzystują skrzydła jako panele słoneczne. Jak wszystkie owady, motyle 

są zmiennocieplne. Jeśli ich ciała nie osiągną odpowiedniej temperatury (z reguły 

ok. 30 st. C), będą niezdolne do lotu. Dlatego często można zaobserwować, 

że odpoczywające motyle wygrzewają się na słońcu z rozłożonymi płasko 

skrzydłami. 

 Jednym z najciekawszych motyli, jakie występują na 

świecie jest Greta oto, nazywany motylem o skrzydłach 

ze szkła. Swoją sławę zawdzięcza nietypowym, bo 

przezroczystym skrzydłom. Dzięki tej użytecznej 

„funkcjonalności”, motyl bez problemu się kamufluje, 

znikając z oczu wygłodniałym drapieżnikom. 

 

 W dalekiej, egzotycznej krainie żyje największy gatunek 

dziennego motyla na świecie – rozpiętość jego skrzydeł 

dochodzi do 27-28 cm. 

Ten piękny owad to motyl z rodziny paziowatych 

– Ornithoptera alexandrae. Gatunek ten występuje wyłącznie 

w Nowej Gwinei, żywi się nektarem i jest zagrożony 

wyginięciem.  
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9. Budowa motyla - Dziecko zapoznaje się z budową motyla. 

 
 

10. Piosenka „Przyjaciel motyl” - Na jej podstawie dziecko ogląda później motyle i 

porównuje ich wygląd. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=s9w_JhLGNpA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s9w_JhLGNpA
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11. Rysowanie drugiej części motyla  

 

 

 

12. Zadanie matematyczne - Narysuj w pętelki wskazaną liczbę elementów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 stokrotek 
10 pszczół 
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Pokoloruj na czerwono okienko z najmniejszą liczbą, a na zielono okienko z największą 

liczbą elementów. 

 

13. Zadanie matematyczne - Spróbuj zilustrować zadanie i zapisać działanie.  

 

a) Hania zobaczyła w ogrodzie 4 białe motyle i 5 różnokolorowych motyli. Ile motyli 

zobaczyła Hania? 

 

b) W ogrodzie na kwiatach wiśni siedziało 10 pszczół. Nagle 4 z nich odfrunęły do ula. 

Ile pszczół zostało na kwiatach? 

 

 

 

 

 

 

 

9 biedronek 
6 motyli 
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14. Praca plastyczna: wykonanie zielnika – Dziecko idzie na spacer na 

pobliską łąkę, zrywa różne rośliny, nazywa je (jeśli ma z tym problem 

pyta rodzica), następnie suszy rośliny, pod każdą z nich wpisuje 

nazwę. 

 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 40-41, książka 

„Czytam, piszę, liczę” strona 88-89, książka strona 76-77 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 40-41, książka strona 82-83 + dowolna 

strona w książce „Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – „Kotki na wiosennym spacerze” (Dziecko naśladuje kotka, 

na jedno klaśnięcie turla się na podłodze, a na dwa klaśnięcia robi koci grzbiet. 

Może również naśladować inne czynności, które wykonuje kotek) + wyjście na 

dwór – dziecko idzie na łąkę i zrywa rośliny do pracy plastycznej (zielnik) 

 

Dzień II 

 

1. Zabawa „Kwiaty na łące” - Dziecko siedzi w siadzie klęcznym. Pochyla się, głowę i 

ręce układa na kolanach. Na klaśnięcie (rodzic klaszcze) dziecko powoli się prostuje. 

Najpierw kuca, podnosi powoli głowę i ręce do góry maksymalnie, a następnie wstaje i 

wspina się na palce. Wyciąga wysoko ręce. Kwiat rośnie i wyciąga swe płatki do słońca.  

 

 

2. Słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej pt.: „Ślimak” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Jpeekgf-9gc 

 

„Ślimak” 

 

-Ślimak, ślimak, pokaz rogi, 

w twoim domku brak podłogi. 

Chodź ze mną. 

Myszka ma podłogę w norze, 

razem z nią zamieszkać możesz. 

- Ojej, jak tu ciemno! 

 

-Ślimak, ślimak, pokaż rogi, 

domek taki masz ubogi. 

Zamek ci z piasku postawię. 

-Wolę chodzić po trawie! 

 

-Ślimak, ślimak, pokaż rogi. 

bóbr cie prosi w swoje progi. 

Bóbr mieszkanie ma dobre. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jpeekgf-9gc
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-Nie będę mieszkał z bobrem! 

 

-Ślimak, ślimak, rogi pokaż, 

na gałęzi skrzeczy sroka. 

Chcesz mieszkać w gnieździe ze sroką? 

-A na co mi tak wysoko? 

 

-Ślimak, ślimak pokaż rożki, 

choć na grzędę do kokoszki. 

-Mam mieszkać w kurniku na grzędzie? 

Dziękuję nic z tego nie będzie. 

 

-Ślimak, ślimak pokaż rożek, 

może mieszkać chcesz w oborze? 

-Nie chce jestem za mały. 

Krowy by mnie zdeptały. 

 

-Ślimak, ślimak, pokaż rogi, 

idzie bocian długonogi. 

Chcesz mieszkać razem z bocianem? 

-Dziękuję, wole nie. 

Jeszcze mnie zje... 

 

U bociana mieszkać nie chcę, 

krowa mnie w oborze zdepce 

i na grzędzie spał nie będę, 

bo tam kury siedzą rzędem. 

Nie zamieszkam tam gdzie sroka, 

chociaż to niebrzydki lokal. 

Nie chcę mieszkać razem z bobrem, 

choć ma bóbr mieszkanie dobre. 

Nie chcę zamku, chociaż spory 

i nie dla mnie mysie nory. 

Wolę chodzić po tym świecie 

nosząc własny dom na grzbiecie. 

I co na to powiecie? 
 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

a) Jakie zwierzątka spotkał ślimak? 

b) Co mu one zaproponowały? 

c) Jak zakończyła się rozmowa ślimaka ze zwierzątkami? 

Wyjaśnij czemu nie chciał z nimi zamieszkać. 
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3. Budowa ślimaka 

 

4. Ciekawostki o ślimakach 

 

 Ślimaki są jednym z najwolniejszych stworzeń na 

planecie. 

 Wielkość skorupy ślimaka odzwierciedla jego wiek. 

  Ślimak jest przysmakiem w kuchni francuskiej. 

Ślimak jest również spożywany w wielu innych 

krajach świata, często jako smażony posiłek. 

 Długość ślimaków waha się od kilku centymetrów do 

30 centymetrów.  

 Winniczek to największy lądowy ślimak w Polsce. 

 

 

5. Zabawa ruchowo-naśladowcza pt.: „Ślimak” - Dziecko siada na dywanie, przesuwa 

się do przodu i do tyłu, poruszając się jak ślimak - bez użycia rąk (rodzic też może 

spróbować). 

 

 

6. Filmik : „Ślimak - RYSOWANE WIERSZYKI” - Dziecko rysuje ślimaka za pomocą 

wierszyka i instrukcji pokazanej na filmiku. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4 

 

 

 

7. Zabawa artykułująca pt.: „Muszla ślimaka” - Dziecko korzystając z rysunku poniżej 

rysuje skorupę ślimaka i wymawia przy tym głoskę: „ssss”. Dodatkowo może także 

dorysować jego pozostałe elementy, aby utworzyć całą postać. Następnie mówi 

rymowankę. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4
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Ślimak, ślimak, pokaż rogi, 

Dam ci sera na pierogi, 

Jak nie sera, to kapusty, 

Od kapusty będziesz tłusty. 

 

 

 

 

 

8. Zadanie matematyczne - Dziecko liczy ślimaki i określa ich liczbę. Potem układa 

ślimaki według ich wielkości (od najmniejszego  do największego i odwrotnie). 
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9. Zadanie matematyczne - Dziecko wykorzystuje ślimaki z poprzedniego zadania, 

tworzy różne zbiory tak, aby zgadzały się ze znakami. 

  
 

10. Zadanie matematyczne- Dziecko wykonuje działanie i podaje wynik zadania, może je 

zilustrować. 

Na łące było 5 ślimaków. Ile mają razem czułków na głowie? 

 

11. Piosenka pt.: „Ślimak Pokaż Rogi” - Dziecko słucha piosenki i uczy się tekstu z 

pamięci. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SsGKZLmXREU 

Słowa: 

Siedział w trawie wysokiej w ogrodzie 

Poziomkowy na obiad jadł krem 

Oranżadę z konwalii pił co dzień 

A na deser jak Francuz jadł ser 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SsGKZLmXREU
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Odwiedzałam go często w tej trawie 

I poziomki skubałam jak on 

Razem z nim przeglądałam się w stawie 

I śpiewałam mu, bawiąc się, to... 

 

Ref.: Ślimak, ślimak, pokaż rogi 

Ślimak, ślimak, rozchmurz się 

Dam ci przepis na pierogi 

Ślimak, ślimak, proszę cię 

Ślimak, ślimak, wysuń nogę 

Zrób do przodu jeden krok 

To naprawdę nic trudnego 

Taki taniec to jest rock 

 

Tyle rzeczy się działo w ogrodzie 

Kret wykopki prowadził co dnia 

Małe żabki pławiły się w wodzie 

Raz po raz wyławiając coś z dna 

 

A ślimaczek schowany wśród trawy 

Po śniadaniu pucował swój dom 

Potem czekał, aż przy nim się zjawię 

I zaśpiewam mu, bawiąc się, to... 

 

Ref.: Ślimak, ślimak, pokaż rogi… 

 

 

12. Zabawa  pt.: „Prawda czy fałsz?” - Dziecko próbuje odczytać zdania (jeśli ma z tym 

problem odczytuje rodzic). Jeżeli zdanie jest prawdziwe rysuje przy nim „wesołą 

minkę” , a jeżeli fałszywe „smutną minkę”. 

a) Ślimak mieszka na łące. 

b) Ślimak ma dwie nogi. 

c) Domek nosi na swoich plecach. 

d) Ślimak nie zmienia muszli, gdy dorasta. 

e) Ślimak jest jednym z najszybszych zwierząt na planecie. 

 

13. Praca plastyczna pt.: „Ślimak” – Do wykonania ślimaka można wykorzystać zamiast 

liści kolorowy papier, serwetki, papier toaletowy itp. 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=KAOoopMCd9k 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 42-43 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 42-43, książka strona 84-85+ dowolna 

strona w książce „Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – „Pszczółki szukają nektaru” (Dziecko biega naśladując 

pszczołę machając rękoma jak skrzydełkami. Na klaśnięcie przykuca i zbiera 

nektar z kwiatów) + wyjście na dwór – dziecko szuka ślimaka na podwórku. 

https://www.youtube.com/watch?v=KAOoopMCd9k


14 | S t r o n a  
 

Dzień III 

1. Zabawa ruchowa pt.: „Owady i deszcz” - Dziecko naśladuje wybranego owada, na 

hasło: „deszcz” kuca i robi sobie z dłoni daszek. 

 

 

2. Oglądanie filmiku 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=4giCKXHP660 

Rozmowa na temat filmiku: 

a) Dlaczego mówimy, że mrówka to pracowite zwierzątka? 

b) W jaki sposób buduje swoje mieszkanie? 

c) Jakie znasz inne zwierzątka, które żyją na łące? 

 

3. Odgadywanie zagadek - Spróbuj odpowiedzieć na zagadki i zapisać odpowiedzi w 

odpowiednie okienka krzyżówki. 

 

1) Dźwiga dom na grzbiecie, mam malutkie rogi, 

Chodzę bardzo wolno, czasem w poprzek drogi. 

 

2) Mam skrzydełka delikatne tak, jak płatki kwiatów, 

Lekko się unoszę nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko. 

 

3) Skacząc po łące szybko uciekam, gdy dziób bociana ujrzę z daleka. 

 

4) Ledwo błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły 

To dla dzieci robią miodek, pracowite… 

 

5) Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, lata nad łąką, a zwie się… 

https://www.youtube.com/watch?v=4giCKXHP660
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1)          

2)          

3)          

4)          

5)          

 

 

4. Zadanie pt.: „Masażyk” - Dziecko robi masażyk rodzicowi, na hasło: 

  „żabka” – robi piąstkę, która skacze i delikatnie uderza w plecy naśladując skoki żabki, 

  „ślimak” – dziecko przesuwa wolno dłonie po plecach,  

  „motyl” – rysuje skrzydło motyla, 

  „biedronka” –liczy kropki biedronki (kolejno dotyka paluszkami i liczy). 

Możemy zamienić się rolami. 

 

5. Czytanie wyrazów - Rodzić czyta dziecku sylaby na opak, a dziecko odgaduje wyrazy. 

Sylaby na opak: 

ba-ża (żaba), cian-bo (bocian), ła-pszczo (pszczoła),  

ka-dron-bie (biedronka), ka-łą (łąka), tyl-mo (motyl), ty-kwia (kwiaty) 

wa-tra (trawa), ka-mysz (myszka) 

 

* Dziecko może także złączyć sylaby z rozsypanki  

(po wcześniejszym wydrukowaniu i wycięciu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ża ba bo cian pszczo ła 

bie dron ka łą ka mo tyl 

kwia ty tra wa mysz ka 
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6. Układanie wyrazów 

Dziecko układa zdania za pomocą wyrazów (motyl, kret, żaba, łąka, stokrotka, trwa, osa, 

zając itp.), a następnie je odczytuje. Może z nimi układać dowolne zdania. 

Przykład: Nad łąką lata motyl. 

 

7. Słuchanie opowiadania – Rodzic czyta, a dziecko uważnie słucha opowiadania pt.: 

„Biedronka idzie do szkoły” 

Link.: http://lisciemnawietrzepisane.pl/przygody-biedronki/ 

Biedronka idzie do szkoły 

Oto leśna szkoła! 

Leśna Szkoła znajdowała się na Poziomkowej Polanie. Chodziły do niej wszystkie małe 

owady i zwierzęta. Uczyły się czytania, pisania, liczenia, wzajemnego szacunku do siebie i 

do innych oraz dbania o przestrzeń wspólną czyli las i otaczające go łąki. W szkole 

odbywały się zajęcia z rysunku i gimnastyki. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Biedronce najbardziej spodobała się matematyka, mogła godzinami dodawać i odejmować 

kolorowe kamyczki oraz łączyć je w różne zbiory. Na przerwach bawiła się z innymi w 

chowanego, grała w leśną piłkę, tańczyła, śpiewała i poznawała nowych przyjaciół. 

Gdy świeciło słońce, lekcje odbywały się na polanie, można było usiąść na trawie i z uwagą 

słuchać słów nauczycieli. Gdy padał deszcz, wszyscy wchodzili do budynku szkoły 

zrobionego z igliwia, gałęzi i szyszek. W środku, na dwóch piętrach znajdowały się sale. Na 

parterze była świetlica, stołówka i czytelnia. Na wyższe piętra wchodziło się schodami, 

wykonanymi z drewna i  drobnych kamyczków. 

A jej historia stanowiła jedną wielką tajemnicę… 

To była bardzo stara szkoła, tak stara, że nikt już nie pamiętał, kiedy i w jaki sposób ją 

zbudowano. Dlatego często opowiadano sobie różne dziwne historie. Jedna z nich mówiła, 

że kiedyś las miał króla, którym był niejaki Łoś. Łoś był bardzo ambitnym i mądrym władcą, 

posiadał znajomych w różnych odległych krainach. Kiedy postanowił zbudować szkołę, 

poprosił o pomoc pewnego maga i kilka złotych smoków. Przyjaciele przybyli na jego 

wezwanie i pracowali przez trzy dni i trzy noce. A gdy po raz czwarty słońce pojawiło się 

nad horyzontem, mieszkańcy lasu i okolic ujrzeli na Poziomkowej Polanie nowy, piękny, 

piętrowy budynek. Dziś nikt nie wie czy ta opowieść jest prawdziwa, i czy naprawdę istnieją 

smoki oraz magowie, ale ze szkoły korzystają wszyscy. Odbywają się w niej nie tylko lekcje, 

organizowane są też spotkania leśnych mieszkańców, wystawy ich obrazów, rozmaite 

kiermasze i festyny. 

Oby się nie spóźnić na lekcję! 

Wróćmy jednak do naszej opowieści. 

Pan Żuk, który był woźnym, codziennie wynosił ze swojego domku ogromny dzwonek. Z 

samego rana polerował go i czyścił, by jak najpiękniej błyszczał w słońcu i był widoczny z 

http://lisciemnawietrzepisane.pl/przygody-biedronki/
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daleka. A potem dzwonił, dzwonił i dzwonił obwieszczając rozpoczęcie pierwszej lekcji oraz 

wszystkich kolejnych. A dzwoniąc nawoływał, poganiając spóźnialskich i zagubionych: 

 

– Do klas! Do klas! – krzyczał głośnym barytonem. – Lekcje zaczynają się za minutę! 

 

Biedronka, jak zwykle, wstała z łóżka trochę za późno, dlatego biegła ile sił w nóżkach, by 

zdążyć przed ostatnim dzwonkiem. Po drodze spotkała Motylka, który frunął machając 

szybko skrzydełkami i ciągnął za sobą ogromny plecak. 

 

– Co tam masz w środku? – zapytała zaciekawiona. 

– Drugie śniadanie – odpowiedział Motylek. 

– Takie wielkie? – zdziwiła się Biedronka. 

– Pomyślałem sobie, że może ktoś zapomni liściowej kanapki i wtedy ja się z nim podzielę. 

Wziąłem z domu spory zapas. 

Lekcja matematyki. 

W ostatniej chwili dołączyli do swojej klasy. Zaraz potem przyszedł pan Stonoga, który uczył 

ich matematyki. Otworzył zieloną torbę z mchu leśnego i zaczął czegoś szukać. 

 

– Niedobrze – powiedział. – Zapomniałem kolorowych kamieni do liczenia. Trzeba je czymś 

zastąpić. Macie jakiś pomysł? 

– Może kanapkami? – zaproponowała Biedronka. 

– Czym? – zdziwił się pan Stonoga i poprawił zielone okulary, które miał nosie. 

– Kanapkami. Motylek przyniósł ich bardzo dużo. Są tak samo kolorowe, jak kamienie i na 

pewno przydadzą się do nauki liczenia. 

– Ile masz tych kanapek Motylku? – zapytał pan Stonoga. 

– Trzydzieści pięć. 

 

Wszyscy wybuchnęli śmiechem. Motylek, speszony spoglądał na swój ogromny plecak. 

 

– On się chciał podzielić z nami swoim śniadaniem – powiedziała Biedronka. 

– Jeśli tak, to rozumiem – odrzekł pan Stonoga. – W takim razie użyjemy kanapek do 

liczenia. Tylko pamiętajcie, by nie zjadać ich w trakcie dodawania, bo wynik nie będzie nam 

się zgadzał. 

Liczymy kanapki. 
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Po tych słowach wszyscy uczniowie usiedli w kółeczku i zaczęła się lekcja. Stosik 

kolorowych przekąsek położono na środku. 

 

– Otwórzcie zeszyty i zapisujcie – powiedział pan Stonoga. – Motylek ma dwadzieścia 

kanapek… 

– Nieprawda! – wrzasnął Zajączek. – Ma trzydzieści pięć. 

– Cicho! – syknęła Mrówka. – To jest zadanie matematyczne! 

– Ale nieprawdziwe – upierał się Zajączek. – Dwadzieścia kanapek to on będzie miał, jak 

mu zjem piętnaście… 

– Brzuch ci pęknie, jeśli tyle zjesz! – roześmiał się Motylek. – Nie da się zjeść piętnastu 

kanapek na raz. 

– No właśnie! – ucieszył się Zajączek. – Czyli mam rację, zadanie jest nieprawdziwe! 

 

W tym momencie do rozmowy włączyły się inne zwierzątka i owady. Jedne popierały 

Mrówkę, inne Zajączka. Zrobiło się bardzo głośno. Pan Stonoga podniósł łapkę w górę. 

 

– Posłuchajcie mnie! – powiedział. – Dotąd liczyliśmy na kamieniach i nie było z tym 

żadnych problemów. 

– Bo kamieni nie da się zjeść! – zawołała Biedronka. 

– I nie pachną tak apetycznie – dodał Zajączek i pogłaskał się po brzuszku. 

I jak tu rozwiązać problem? 

Pan Stonoga złapał się za głowę i zamarł niczym marmurowy posąg. Po chwili podskoczył 

radośnie i powiedział: 

 

– Już wiem! Od teraz będziemy zachowywać się tak, jakby kanapki były kamieniami. 

Będziemy je dodawać i odejmować. A gdy lekcja się skończy, w nagrodę urządzimy sobie 

wielką ucztę. Każdy będzie mógł zjeść jedną kanapkę. 

– Hurra! – zawołał Zajączek. – Zgadzam się na takie rozwiązanie. 

 

Inni uczniowie nie mieli nic przeciwko temu i pan Stonoga mógł wreszcie rozpocząć lekcję. 

Po wykonaniu wszystkich obliczeń, kanapki zostały zjedzone. Były tak pyszne, że Motylek 

otrzymał mnóstwo podziękowań i pochwał. Zaraz potem zadzwonił dzwonek, oznajmiający 

koniec lekcji. Najedzeni i w dobrych humorach wybiegli na przerwę. 

Przerwa. 
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Biedronka wyciągnęła z plecaka swoją ulubioną piłkę. Ponieważ zaczął padać deszcz, 

wszyscy skryli się w budynku szkoły. Niektórzy uczniowie jedli śniadanie, popijając je 

świeżą poranną rosą, inni biegali, fruwali, nawoływali się wzajemnie. Woźny, pan Żuk, 

groźnie marszczył brwi, przechadzając się z dzwonkiem wkoło swojej dyżurki. 

 

– Rzuć do mnie piłką! – zawołał Motylek do Biedronki i zbiegł z pierwszego piętra na parter. 

– Już to robię! – odkrzyknęła Biedronka i skierowała swoją miękką piłkę z mchu pomiędzy 

drewniane poręcze. 

A ta poszybowała niczym kometa, odbiła się od kamiennego schodka i wpadła w wąską 

szczelinę w ścianie. 

– Piłka utknęła! – wrzasnęła Biedronka. 

– Zaraz ją wyciągnę – powiedział spokojnie Motylek i wzniósł się w powietrze. 

 

Niestety, piłeczka utknęła w takim miejscu, że za żadne skarby świata nie dało się do niej 

dolecieć. 

 

– A niech to! – zawołał Motylek. – Nie mogę jej dosięgnąć. 

– Co teraz zrobimy? – zapytała Biedronka. 

Ratujmy piłkę! 

– Może będziemy robić kulki z papieru i spróbujemy ją strącić? – zaproponowała mała 

Mrówka. 

– Świetny pomysł. Motylku, przynieś kartki. 

 

Pech chciał, że kulki nie dolatywały do do szczeliny i nie było najmniejszej szansy, by 

dosięgły piłki. Wtedy podeszła do nich pani Wiewiórka, nauczycielka plastyki. 

 

– Pomogę wam – powiedziała. – Jestem starsza i mam więcej siły, strącę piłkę na dół. 

 

Papierowe kulki co chwila były tuż, tuż, ale wciąż brakowało zaledwie kilku centymetrów 

by osiągnąć upragniony cel. Jedna z nich trafiła pana Niedźwiedzia, dyrektora szkoły, który 

szedł właśnie do swojego gabinetu, niosąc ze stołówki drugie śniadanie. Zamyślony miś 

nawet nie zauważył uderzenia. 

 

– Te papierowe kulki są za lekkie – zauważyła pani Wilczyca, nauczycielka gimnastyki. – 

Piłka do siatkówki, lepiej się do tego nada! 
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Próbowała raz, drugi, trzeci. Niestety, bezskutecznie. Piłka odbijała się od ściany. 

 

– Jest większa od szczeliny – zauważyła pani Wiewiórka. – Raczej nic z tego nie będzie. 

– Co by tu zrobić? – zastanawiała się Wilczyca. 

 

A może pan Żuk coś na to poradzi? 

– Psze pani! Psze pani! – zawołał Zajączek. – Poprośmy woźnego, pana Żuka!. Może on 

coś doradzi. 

– Ja pobiegnę do dyżurki! – zaproponował Motylek. 

– Szkoda mi mojej piłeczki – westchnęła Biedronka. – Tak ją lubiłam. Ciekawe co się stanie, 

jeśli nie uda jej się wyciągnąć? 

– Będzie tam leżeć przez długi czas! – roześmiał się Zajączek. – Kiedyś zostaną wymyślone 

maszyny do wyciągania piłek ze ściany. Nasi potomkowie będą się nią bawić … 

 

I wtedy na horyzoncie pojawił się Motylek z panem Żukiem. Woźny niósł ze sobą ogromną 

miotłę na długim kiju. 

 

– Chyba nie zamierza na niej latać? – zachichotała mała Mrówka 

 

Ale pan Żuk doskonale wiedział, co ma robić. Przechylił się przez barierkę i trzonkiem 

miotły uderzył w piłkę. A ta poleciała w dół, odbiła się od poręczy i wpadła do kosza na 

śmieci. 

 

– Hurra!!! – zawołali uczniowie i pobiegli na dół. 

 

Pochwycili uratowaną piłkę i zaczęli się nią bawić. Potem były kolejne lekcje, obiad i 

powrót do domu. 

 

Mamo, mam ci tyle do opowiedzenia. 

A gdy wieczorem mamusia zapytała Biedronkę, jak jej minął dzień, usłyszała: 
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– Cudownie. Mam ci tyle do opowiedzenia, że nawet sobie tego nie wyobrażasz. Będę mówić 

aż do białego rana. 

 

Mama roześmiała się. 

 

– To skróć tę historię tak, jak najbardziej się da. 

– Nie da się. Albo opowiem wszystko, albo wcale. Skrócona wersja nigdy nie będzie 

prawdziwa. 

 

 

Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania: 

a) Gdzie znajdowała się leśna szkoła? 

b) Kto do niej chodził? 

c) Kto był ważny w leśnej szkole? 

d) Kto oprócz biedronki do niej uczęszczał? 

e) Z czym miały problem zwierzątka i dlaczego? 

f) W jaki sposób rozwiązały problem? 

Spróbuj samodzielnie odpowiedzieć to opowiadanie, możesz narysować obrazek, na 

którym będzie leśna szkoła i bohaterowie tego opowiadania. 

 

8. Zadanie matematyczne - Dziecko liczy biedronki i określa ich liczbę. Potem liczy 

kropki biedronek i podpisuje cyfrą ilość kropek, które ma biedronka.  
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9. Zadanie matematyczne - Zilustruj działania matematyczne wykorzystując sylwety 

biedronek (narysuj odpowiednią liczbę kropek). Wykonaj działania. 

Przykład: 

4 + 4 = 8 

 

      Działania do rozwiązania: 

2 + 2 = 

 

8 + 2 = 

 

1 + 6 = 

 

9 - 5 = 

 

10 - 3 = 

 

7 - 2 = 

 

5 + 5 = 
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3 + 7 = 

 

8 - 7 = 

 

 

 

10. Zadanie na koncentrację - Dziecko kładzie biedronkę w odpowiednim miejscu i słucha, 

co mówi rodzic. Potrzebujemy kwiatki (możemy narysować lub wyciąć z kolorowego 

papieru oraz sylwetę biedronki). 

 

Polecenia do wykonania: 

a) Biedronka lata nad kwiatkiem. 

b) Biedronka usiadła przy kwiatku. 

c) Biedronka siedzi między kwiatkami. 

d) Biedronka siedzi na kwiatku. 

e) Biedronka usiadła z lewej strony kwiatka. 

f) Biedronka usiadła z prawej strony kwiatka. 

 

Biedronka do wydrukowania i wycięcia: 
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11. Zabawa ruchowa - Dziecko wykonuje dowolny taniec przy piosence Śpiewających Brzdący 

pt.: „Biedronka i muchomor”  

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE 

 

 
 

 

 

12. Praca plastyczna pt. „Biedronka” – Wykorzystujemy materiały, które mamy w domu. Nie 

musimy laminować, wystarczy gruba tektura/karton z pudełka po butach. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YqX23bCdRpQ 

 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 44-45 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 44, książka strona 86-87 + dowolna 

strona w książce „Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – „Bocian na łące” (Dziecko naśladuje bociana, porusza się 

wysoko unosząc kolana, zatrzymuje się, staje na jednej nodze, z rąk tworzy 

dziób i naśladuje klekot bociana) + wyjście na dwór – dziecko ćwiczy jazdę na 

rowerze i skakanie na skakance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE
https://www.youtube.com/watch?v=YqX23bCdRpQ
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Dzień IV 

 

1. Zabawa ruchowa przy piosence „Poleczka” – Dziecko tańczy w rytm muzyki, może 

naśladować ruchy z filmiku. 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM 

 

2. Zabawa przy piosence pt. „Mała pszczółka” Danuty Szlagowskiej - Osłuchanie z 

tekstem i melodią piosenki.  

 

Link: https://soundcloud.com/user-956760406/7-ma-a-pszcz-ka-s-i-muz-d 

 

Słowa: 

Bzyk, bzyk, bzyk, pszczółka mała, 

bzyk, bzyk, bzyk, miód zbierała. 

Bzyk, bzyk, bzyk, do dzbanuszka, 

bzyk, bzyk, bzyk, na kwiatuszkach.  

 

Bzyk, bzyk, bzyk, odleciała 

i do ula miód zabrała. 

Bzyk, bzyk, bzyk, w ulu pszczółki  

mają teraz miodu pełne półki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zabawa w memory obrazkowe „Na łące” 

Dziecko bawi się z rodzicem.  

Zasady: Obróć obrazki z nadrukami w dół i odgaduj gdzie ukryte są pary. Kto 

zgadnie zabiera parę. Osoba z największą ilością par wygrywa. 

 

Poniżej znajdują się karty do wydrukowania. Można także samemu wykonać takie 

memory. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM
https://soundcloud.com/user-956760406/7-ma-a-pszcz-ka-s-i-muz-d
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4. Dziecko słucha opowiadania pt.: „Bajka o odważnej pszczole” Moniki 

Abraszewskiej - Dziecko odpowiada na następujące pytania po wysłuchaniu 

opowiadania: 

a) Kogo bardzo wystraszył się Michał ? 

b) O jakim zwierzątku tata opowiedział pewną historię ? 

Polecenie dla dziecka: Spróbuj także sam opowiedzieć całą historię. 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=QDH0Qu1Zo9w 

 

5. Zapoznanie się z budową pszczoły i innych owadów. 

 

Przykładowe pytania: 

a) Dlaczego pszczoła lata?  

a) Gdzie mieszkają pszczoły?  

b) Co w nim wytwarzają? 

c) Jak nazywa się miejsce, gdzie stoi dużo uli? 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QDH0Qu1Zo9w
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6. Zabawa badawcza pt.: „Co się stanie kiedy pszczoła zamoczy skrzydełka ?” - 

Dziecko bierze do ręki piórko, bibułę lub kawałek papieru. Dmucha – dana rzecz się 

unosi. Następnie moczy ją w miseczce z wodą, wyjmuje i teraz próbuje dmuchać. 

Zauważa, że to  bardzo trudne. Tak samo jest ze skrzydłami pszczoły i innych owadów. 

Następnie bierze suszarkę (pod opieką rodzica) i suszy piórko, bibułkę lub papier i teraz 

ponownie dmucha. Wyciąga sam wnioski. 

 

7. Rola pszczół w przyrodzie 

Pytania: 

a) Po co pszczoła zbiera nektar i co z niego powstaje? 

b) Co jeszcze mamy dzięki pszczołom? (np. wosk, pyłek) 

c) Gdyby nie było pszczół, co by się stało? (nie byłoby życia na ziemi) 

d) Jak możemy chronić pola i łąki? (nie śmiecić, nie używać środków, które szkodzą 

pszczołom) 

e) Jak możemy jeszcze pomóc pszczołom? (np. gdy mamy ogródek lub balkon możemy 

posadzić różne kwiaty, by kwitły bardzo długo, by pszczoły miały nektar, 

ludzie mogą nie wypalać traw, a nawet budować domki dla dzikich pszczół) 

Na zakończenie dziecko ogląda filmik pt.: „Z kamerą wśród pszczół” 

W drugim odcinku mini-serialu zrealizowanego przy wsparciu merytorycznym Zakładu 

Pszczelnictwa w Puławach odwiedzamy pasiekę i przyglądamy się pracy pszczół. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 

 

8. Zabawa matematyczna pt. „Ule” 

a) Za pomocą kostki do gry 

Układamy obrazki z dziesięcioma ulami (każdy inny). Dziecko rzuca 

dwukrotnie kostką. Odczytuje liczbę oczek, za pierwszym razem wyrzuca 

np. 4, rzuca jeszcze raz, tym razem wypada np. 5. Dodaje wyrzucone 

oczka. Suma oczek to w tym wypadku 9. Układa działanie za pomocą 

pszczół.  

 

b) Dopasowanie liczby pszczółek do uli 

Rodzic mówi przykładowo, że: 

Do zapamiętania!  

Domki, w których mieszkają pszczoły nazywamy ulami. W warunkach naturalnych 

pszczoły miodne osiedlają się w dziuplach drzew, rozpadlinach skalnych, gdzie 

znajdują ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Pszczołom 

udomowionym pomieszczenia na gniazda, w postaci uli dostarcza człowiek. 

https://www.youtube.com/channel/UCTid3vMuAJTWaUh6HR3Xreg
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
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 w szóstym ulu było pięć pszczół (dziecko układa przy nim odpowiednią ilość 

pszczół, 

 w dziesiątym ulu były 3 pszczoły ( analogicznie przyporządkowuje 

odpowiednią ilość). 

Rodzic dowolnie wymienia liczbę pszczół przy podanych ulach. Na koniec pyta 

dziecko: „Jak wygląda np. szósty ul ?”. Dziecko powinno wskazać wymieniony ul 

przez rodzica i powiedzenie ile przy nim znajduje się pszczół.  

 

     

     

 

 

9. Zabawa ruchowa z elementem tańczenia pt. „Żuczki” - Dziecko toczy piłkę za 

pomocą: głowy, prawej/lewej dłoni (według instrukcji rodzica). 

 

 

10. Zadanie matematyczne z tekstem 

W pasiecie dziadka Stefana stało 7 uli. Dziadek dokupił jeszcze 3 ule. Ile jest teraz uli w 

pasiecie? Ułóż działanie i zapisz.  

  +  = 

(Pomocne będzie zilustrowanie działania, w tym celu dziecko może wykorzystać obrazki 

z ulami z poprzedniego zadania 7.) 

 

11. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki 

Dziecko lub rodzic mówi treść rymowanki: 

 

 

Pszczółka śpi w ogrodzie, 

Ubrudzona miodem. 

Kogo dotknie mała pszczoła,  

Musi tańczyć z nią dookoła ! 
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Dziecko tańczy z rodzicem lub rodzeństwem przy piosence Zbigniewa Wodeckiego  

pt. „Pszczółka Maja” 

link: https://www.youtube.com/watch?v=eBMxaOeREHA 

 

12. Zabawa rytmiczna - Dziecko powtarza tekst rytmicznie (klaszcze, tupie, dzieli tekst 

na sylaby, może uderzać swoją rączką w dłonie rodzica). 

„Pszczółki nektar nazbierały i do ula poleciały” 

 

13. Zadanie matematyczne 

Nad kwitnącym krzakiem forsycji krążyło 10 pszczół, 3 

z nich odleciały na krzew bzu. 

Oblicz ile pszczół krąży teraz nad krzakiem forsycji. 

Ułóż działanie i zapisz. Zilustruj działanie (wykorzystaj 

obrazki pszczół).  

Działanie: 

      -         =  

 

 

14. Zadanie matematyczne  

W dwóch rzędach rosło 10 jabłoni. W jednym rzędzie rosły 4 jabłonie. Ile jabłoni rosło w 

drugim rzędzie? Oblicz i zapisz działanie. 

Działanie: 

      -         =  
 

 

 

15. Praca plastyczna pt.: „Pszczółka w ulu” 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=8HNUU7hvjxQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eBMxaOeREHA
https://www.youtube.com/watch?v=8HNUU7hvjxQ
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Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 46-47 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 45 + dowolna strona w książce 

„Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – „Wietrzyk i wichura” (Dziecko naśladuje drzewo i na 

hasło „wichura” mocno porusza się na boki całym ciałem, na hasło „wietrzyk” 

delikatnie porusza się całym ciałem) + wyjście na dwór – dziecko idzie do 

ogrodu i obserwuje kwitnące drzewa i krzewy, może zauważy jakiegoś owada. 

 

Dzień V 

1. Zabawa przy piosence „Bal na łące” – Dziecko tańczy i naśladuje zwierzątka, które 

występują w piosence. 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

 

 

2. Oglądanie filmiku “Łąka – rośliny i zwierzęta” 

– Dziecko rozpoznaje zwierzęta i rośliny 

występujące w filmiku. 

Link.:https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4&t=126s 

 

3. Oglądanie zdjęć roślin zielnych – Dziecko odczytuje ich nazwy. 

 

rumianek dziurawiec 

 

mięta 
 

mniszek lekarski krwawnik pokrzywa 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4&t=126s
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Pytanie: 

a) Do czego możemy wykorzystać te rośliny? Jak myślisz? (do kremów, jako herbatki, napary, 

zioła, tabletki, szampony) Jeśli masz ochotę, możesz napić się herbatki rumiankowej. 
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4. Praca plastyczna „Mniszek bawełniany” 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y 

 

5. Co to jest barwa ochronna u zwierząt? – Spróbuj wyjaśnić dlaczego zwierzęta próbują 

upodobnić się do otoczenia. Czy znasz takie zwierzęta? (Oto kilka przykładów). Do Was 

bowiem przybędzie pewne zwierzątko z ważną misją. Będzie on niezauważony i szybki. Wiecie 

o kogo chodzi? Podpowiedź widzicie na zdjęciu  

 

 

 

6. Odczytanie listu od zwierząt żyjących na łące. 

Drogie dzieci, wysyłam do Was naszego łąkowego przyjaciela pana Zająca, 

którego wszyscy nazywamy tutaj Panem Złotóweczką. Ma on dla Was ważne 

zadanie. Pragnie Was zapoznać, a z czym to dowiecie się rozwiązując zagadkę: 

Mogą być z metalu, 

Błyszczą niby złoto. 

Mogą być z papieru 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
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Wydasz je z ochotą. (pieniądze) 

Myślę, że będzie to dla Was miła zabawa. Z pozdrowieniami Biedronka 

Siedmiokropka, Żabka Lalusia, Motyl Grześ oraz Kret Wojtek. 

7. Zapoznanie dziecka z monetami o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł oraz z banknotami o nominale 

10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i 200 zł – Dziecko może wykorzystać monety i banknoty załączone 

poniżej lub wykonać je samodzielnie, będą one przydatne do kolejnych zadań. 
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Pytania: 

a) Jaka waluta obowiązuje w Polsce? 

b) Wymień jakie znasz nominały. 

c) Jak nazywa się papierowy pieniądz? 

d) Jak nazywa się metalowy pieniądz? 

e) Co to jest bank? 

f) Czy jest on potrzebny i dlaczego? 

g) Kto pracuje w banku? 

h) Może znasz jakieś nazwy banków? 

i) Co to jest bankomat? 

j) Co właściciel wkłada lub wyciąga z bankomatu, żeby wypłacić pieniądze? 
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bank bankier bankomat 

banknot moneta karta płatnicza 

 

 

8. Oglądanie filmiku „Moje pierwsze pieniądze – Magiczne pudełko” – Dziecko dowiaduje się 

więcej o pieniądzach, jego historii i sposobie oszczędzania. 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=69e0TacuPSA 

9. Zadanie matematyczne „Czy nadajesz się na bankiera?” – Dziecko liczy na palcach 

działania, rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania. 

 

10. Zadanie matematyczne – zabawa w sklep (Dziecko może pobawić się z rodzicem lub 

rodzeństwem, przy każdym towarze umieszcza jego cenę, w ten sposób dziecko uczy się liczyć 

pieniądze oraz rozwija umiejętność dodawania i odejmowania. Możemy wykorzystać dowolne 

produkty oraz nominały przygotowane wcześniej). 

 

 

 

11. Zadania matematyczne 

2+8

3+6

10-6

2+7

4+65+5

9-71+9

6+4 10-7

8+28-7

https://www.youtube.com/watch?v=69e0TacuPSA
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Ania chce kupić grę, która kosztuje 10 złotych. Zaoszczędziła już 7 złotych. Ile pieniędzy brakuje Ani, 

żeby kupić grę? Zapisz działanie, możesz też użyć szablonów pieniędzy lub patyczków (1 patyczek= 1 

zł). 

 

 

Ania ma w skarbonce 7 złotych, siostrze musi oddać 3 złote. Ile jej zostanie pieniędzy? Zapisz działanie. 

 

 

Jacek chce kupić komiks, kosztuje on 6 zł. Jakimi monetami może zapłacić? Wybierz odpowiednie 

monety. Czy istnieje tylko jeden sposób zapłaty? Np. 5zł +1 zł = 6 zł 

 

 

Marta chce kupić modelinę, która kosztuje 8 zł. Wyjęła ze skarbonki cztery monety, razem 8 złotych. 

Jakie monety mogła wyjąć Marta ze skarbonki? Zapisz rozwiązania. 

 

 

 

 

Kuba dostał od taty 10 złotych i wydał wszystkie pieniądze na trzy rzeczy w sklepie papierniczym. Co 

kupił Kuba? Oto ceny artykułów papierniczych:  

Flamastry = 8 zł 

Farby = 6 zł 

Kredki = 5 zł 

Notes = 4 zł 

Temperówka = 2 zł 
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Gumka = 1 zł 

To zadanie nie ma jednego rozwiązania. Za pomocą monet i obrazków spróbuj je zilustrować.  

 

 

12. Praca plastyczna „Skarbonka z plastikowej butelki”  

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=wgG647jbLuo 

 

Pan Zajączek podglądał jak radziliście sobie z zadaniami matematycznymi i 

liczeniem pieniędzy. Jest z Was bardzo zadowolony, liczy na to, że nadal 

będziecie sobie tak dobrze radzić. Opowie o tym swoim przyjaciołom.  

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 48-49, książka strona 78-79 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 46-47 + dowolna strona w książce 

„Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – „Natrętna pszczoła” (Dziecko odgania natrętną pszczołę 

wykonując różne ruchy rękoma i nogami) + wyjście na dwór – dziecko szuka 

roślin leczniczych w swojej okolicy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wgG647jbLuo

