
           Dzień dobry 

Serdecznie witam wszystkie „ Sówki” i  Rodziców. Od dzisiaj będziemy 

spotykać się na nauczaniu zdalnym. 

Zapraszam do sprawdzania zadań dla dzieci na stronie naszej grupy . 

Jeżeli nie Państwo wymienionych pomocy w poleceniach, można je 

zastąpić domowymi (np. bębenek -> plastikowa miseczka). 

Pozdrawiam i życzę zdrówka. 

                                                            Joanna Trusińska 
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   TEMAT KOMPLEKSOWY :  MOJE DOMOWE ZWIERZĄTKO. 

   TEMAT DNIA: NIE TYLKO O KRÓLIKACH. 

 

 

1. „ Prostokąt” – zapoznanie z figurą geometryczną. 

 

 

        Nazywanie figur. Określanie ich liczby. 

 Dwa takie same trójkąty równoramienne i dwa takie same kwadraty dla 

każdego dziecka. 

 Dzieci dostają po dwa takie same trójkąty równoramienne i dwa takie same 

kwadraty.  



         •       Łączenie figur według instrukcji  

− Co powstanie, gdy połączycie ze sobą dwa trójkąty? 

 − Jak będzie wyglądać figura, która powstanie z połączenia dwóch kwadratów? 

Rodzic  wyjaśnia, że ta figura to prostokąt.  

 

• Słuchanie fragmentu wiersza Marii Terlikowskiej Prostokąt.  

Prostokąt też ma proste kąty,  
lecz znamy różne prostokąty: 
 bywają niskie – jak ten mur,  
albo wysokie – jak drapacz chmur.  
 

Duży prostokąt to jest ściana 
 cała na żółto pomalowana.  
Mały prostokąt – to jest zeszyt.  
Już rozumiecie? To mnie cieszy. 
 
 

 Podawanie nazw innych przedmiotów, które mają kształt prostokąta 
(ekran telewizora, blat stołu, biurka, drzwi).  

  Określanie cech prostokąta: 4 boki – 2 dłuższe, 2 krótsze; 4 wierzchołki 

  Mierzenie długości boków prostokąta przez N. – potwierdzenie, że boki 
są parami równe.  

 Zabawa Prostokąt.  
Kartonowe figury, obręcze, bębenek. 
 R. rozkłada na podłodze kartonowe koła, kwadraty, trójkąty i prostokąty. 
Z boku sali kładzie dwie duże obręcze. Dzieci chodzą wśród figur, 
starannie je omijając. Gdy usłyszą uderzenie w bębenek – biorą z podłogi 
jedną figurę i podnoszą ją do góry. Jeżeli tą figurą jest prostokąt, dziecko 
biegnie do obręczy i w niej staje. 

      • Układanie obrazków z klocków w kształcie figur geometrycznych. 
 
 

Praca w kartach pracy 
 
 • Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 31.  
• Odszukanie takiej samej figury jak ta we wzorze. Pokolorowanie jej.  



• Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 53.  
• Oglądanie rysunków prostokątów. Zamienianie ich w różne przedmioty 
według podanego wzoru.  
 
 

• Zabawa ruchowa Skaczące króliki.  
Bębenek. 
 
 Dzieci rozbiegają się po sali  i zatrzymują się około pół metra od siebie.                       
R. wystukuje rytm na bębenku   i wskazuje dzieciom sposób skakania, np.:  
• obunóż w miejscu (wysoko),  
• obunóż w miejscu (nisko),  
• obunóż do przodu i do tyłu,  
• przeskakując z jednej nogi na drugą. 
 
 
 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – zestaw nr6. 
 
Plastikowe butelki.  
 
• Ustawienie w szeregu z butelką. 
 
• W staniu w rozsypce, butelka trzymana w dowolnej ręce – przekładanie 
jej z ręki do ręki: przed sobą, za sobą, nad głową... 
 
 • Ćwiczenia tułowia: siad skrzyżny – kreślenie butelką koła wokół siebie 
(prawą ręką i lewą ręką).  
 
• Podskoki z butelką trzymaną między kolanami, skoki obunóż w różnych 
kierunkach. 
 
 • Ćwiczenia mięśni grzbietu: leżenie przodem, butelka ułożona pod 
brodą, trzymana oburącz za końce – uniesienie w górę klatki piersiowej              
i łokci, a następnie szybki powrót do leżenia. (Ćwiczenie należy 
powtórzyć kilkakrotnie, cały czas trzymając butelkę). 
 
 • Ćwiczenie równowagi: w staniu w rozsypce – podniesienie wysoko 
kolana, położenie butelki pod kolanem. (Należy powtórzyć ćwiczenie 
kilkakrotnie, zmieniając nogę). 



 
 • Ćwiczenia mięśni grzbietu: leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, 
butelka umieszczona między stopami, stopy ustawione na ziemi – 
podnoszenie nóg (z butelką) do góry, opuszczanie na podłogę. 
 • Ćwiczenia stóp: siad skulny, butelka leży przed stopami – toczenie jej 
do przodu i do siebie.  
 
• Marsz po obwodzie koła. 
 
 
• Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach. 
 
 Dzieci, po rozwiązaniu zagadek, mogą narysować  ulubione zwierzątka 
lub pokolorować (załączniki na końcu).   
   
Świetnie w wodzie pływają,  
w większości ciała 
łuskami pokryte mają. (ryby) 
 
Na obcych głośno szczeka  
ten przyjaciel człowieka. (pies) 
 
 Bardzo dobrze widzi, 
bardzo dobrze słyszy, 
ten futrzany zwierzak, 
poskromiciel myszy. (kot) 
 
Ten malutki zwierz 
 zbiera wszystko do swej norki, 
– a policzki ma jak worki. (chomik) 
 
 Kolorowy ptak, przywieziony ze świata, 
 potrafi powiedzieć: mama, tata. (papuga) 
 
 
 
 
 
 

 



ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 
 

  



 
  



 
 


