
Propozycja zajęd na wtorek 30.03.2021r 

Dzieo dobry kochane Motylki! Wyspani…? Gotowi do działania? Dziś zapraszamy Was na 

edukację matematyczną i gimnastyczną. 

Temat dnia: Wkrótce Wielkanoc. 

Cele: 

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania 

- rozwijanie sprawności ruchowej 

1.Powitanka. Zaśpiewajcie tą króciutką powitankę na melodię „Panie Janie” 

Poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek, piątek, sobota, niedziela  

a ty powiedz teraz jaki mamy dzieo?  

Jaki mamy dzieo? 

Więc jaki mamy dzieo? Tak, wspaniale dziś mamy wtorek! Wymieocie wszystkie dni 

tygodnia. A teraz proszę wymieocie wszystkie miesiące… i pory roku. 

2.  „Wiosenna krzyżówka”. (Załącznik Nr.1) 

Rozwiążcie z pomocą rodziców krzyżówkę, której hasło będzie wprowadzeniem do obecnej 

pory roku. Następnie porozmawiajcie na temat aktualnej pory roku…( Jakie ptaki przylatują 

na wiosnę? Czy można za oknem zauważyd już oznaki wiosny? Jeśli tak to jakie? Jak ubieramy 

się na wiosnę? Co dzieje się z pogodą podczas wiosny?)  

Pytania do krzyżówki: 

 

1….plecieo, bo przeplata, trochę zimy, trochę, lata  

2. Kiedy przychodzi wiosna, to odchodzi….  

3. Wiosenny kwiat w pięknym, fioletowym kolorze.  

4. Wygląda zza chmurki pozwala zdejmowad zimowe kurtki.  

5. Stoi na jednej nodze, dziób ma w czerwonym kolorze.  

6. Jedna…..wiosny nie czyni. 

3. Zabawa ruchowa z elementem z elementem rzutu.  

W tej zabawie Rodzic wcześniej przygotowuje gazety, rozkłada je na podłodze (ok. 6-10 

sztuk). Zadaniem dziecka będzie przeskakiwad z kry na krę obunóż (gazety) tak, by nie 

wpadło do wody (podłoga). Po przeskoczeniu dziecko zgniata gazety w śniegowe kule i 

wrzuca je do kosza oddalonego o 2-3 metry, by zima już nie wróciła. 

4. „Matematyczne zagadki”. Zadaniem dziecka będzie rozwiązanie zadao matematycznych 

na dodawanie i odejmowanie na konkretach. Chętne dzieci mogą zapisad działania. Do tej 

zabawy można wykorzystad klocki, kolorowe kartoniki, itp.  



 Zajączek miał w koszyczku 5 pisanek. 1 zaniósł kurczaczkowi, a 3 rozdał dzieciom. Ile 

zostało pisanek w koszyczku Zajączka? 

5-1-3=1 

 Po łące chodziło 6 bocianów, 3 odleciały. Ile bocianów spacerowało po łące?  

6-3=3  

 Na powitanie wiosny 9 żabek śpiewało w chórze , ale 3 z nich szybko się zmęczyły i 

wskoczyły do stawu. Ile żab teraz śpiewa w chórze?  

9-3=6  

 Z jajek w kurniku wykluło się 10 kurczaczków. 5 kurczaczków wyruszyło razem z 

Zajączkiem roznosid wielkanocne koszyczki. Ile kurczaczków zostało w kurniku? 

10-5=5 

 Na łące zakwitło 5 białych i 5 różowych stokrotek. Ile stokrotek zakwitło?  

5+5=10  

 Nad łąką zaroiło się od motyli. 5 motyli fruwało nad łąką, a 3 motyle siedziały na 

kwiatkach. Ile motyli było na łące?  

5+3=8  

 W ogrodzie zakwitło 7 kolorowych tulipanów. Mama zerwała 3 czerwone tulipany na 

bukiet. Ile tulipanów zostało w ogrodzie?  

7-3=4 

 

5. Karta pracy cz. 3, str. 56. Otwórzcie karty pracy i 

wykonajcie zadanie z pisankami. 

 

6. Ćwiczenia gimnastyczne.  

Dziś jak co wtorek czas na dwiczenia gimnastyczne.. 

Zakładamy wygodny strój oraz obuwie sportowe i 

zaczynamy….  

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

(skopiuj link do przeglądarki) 

 

To już wszystko na dziś! Dla chętnych w załączniku nr. 2 zostawiamy kartę pracy z 

kodowaniem.   

 

Do jutra Motylki! 

Marlena i Dorota 

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


Załącznik nr. 1 

 

 

1. 
        

2. 
    

3. 
      

4. 
      

5. 
      

6. 
        

 

 

HASŁO:………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr. 2. Wytnij pisanki znajdujące się na kolejnej stronie. Przyklej je w tabeli 

zwracając uwagę na ich wzór i barwy. 
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