
Propozycja zajęć na wtorek 23.06.2020  

 

Witamy Was  serdecznie! 

Dziś edukacja matematyczna 

Temat zajęć: „Nad morzem – liczymy muszelki” 

Cele:   

 kształtowanie umiejętności przeliczania 
 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania 

 doskonalenie umiejętności określania wielkości przedmiotów 
(największa, najmniejsza, mała - duża) 

 doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej 

 

Na początek przypominamy Wam, że dziś jest Dzień Ojca! 

 Pamiętajcie, aby dziś tatusia mocno ucałować, 

 wyrecytować dla niego wiersz, zaśpiewać piosenkę, a może zrobić  

piękną laurkę. 

Wysłuchajcie wiersza Hanny Niewiadomskiej 

Dzień taty 
 

W wielkiej szafie, przed Dniem Taty, 

Pokłóciły się krawaty. 
Który z niech jest najmodniejszy? 

Który z nich jest najładniejszy? 
 

Który tata jutro włoży, 

Aby mu życzenia złożyć.  
Czy niebieski w komputery? 

Czy zielony w piłki cztery? 
 

Może żółty w samochody? 

Czy ten w lasy i ogrody? 
– Wiem! Ten w narty i rowery! 

– Nie! Ten w statki i bandery! 
 

Spierały się między sobą, 

Który z nich ma być ozdobą. 
Który jutro, do kołnierza, 

Tata założyć zamierza. 
 



Nagle mucha wyleciała 

I radośnie zabzyczała: 
– Bzzzyt! – mam pomysł odlotowy! 

Na Dzień Taty – strój galowy! 
 

Zaś do fraka czy surduta, 

Jak świat światem tylko mucha! 
Krawat? – zbyt jest pospolity, 

Lepsze muchy aksamity. 
 

Lecz nasz tata, na Dzień Taty, 

Gdy już dostał od nas kwiaty, 
Zwykłą bluzę wziął z dna szafy 

I przytulił swoje skrzaty. 
 

Nie oglądał się na mody, 

Zabrał nas na duże lody, 
Jego szyję zaś ściskały 

Dzieci, które go kochały. 
 

Bo prawdziwi są faceci 

Tylko wtedy, gdy im dzieci, 
Zamiast muchy i krawata 

Tulą szyję, szepcząc – TATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa na powitanie „Głowa, ramiona…”  

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

 

 

Muszelki są piękne! Muszelki są różne. 

Spiczaste i płaskie, okrągłe, podłużne, 

W kropeczki, w kreseczki tęczowe lub nie. 

Tu śmieje się jedna, tam śmieją się dwie! 

Wskaż muszelkę w kształcie guzika, w paski… (dziecko wskazuje na obrazku) 

 

1. Opowiadanie 

Zanim wysłuchamy tekstu przygotujmy kolorowe patyczki do liczenia lub 

klocki w kolorach: żółty, 2 czerwone, niebieski, zielony. 

Słuchając opowiadania, dzieci zwracają uwagę na liczbę i kolor muszelek 

wymienionych w opowiadaniu. 

Zosia z mamą wybrały się na spacer brzegiem morza.                                                                                           

Idąc, znajdowały muszelki i wkładały je do torebki.                                                                                                   

Kiedy już się trochę zmęczyły, postanowiły obejrzeć zebrane skarby.                                                            

Wyłożyły je na piasek. Jedna muszelka była żółta, dwie czerwone, niebieska a 

ostatnia była zielona. Pokażmy dziecku poniższą ilustrację: 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


 

Przeczytajmy tekst jeszcze raz. Teraz dziecko układa jako „muszelki” kolorowe 

patyczki lub klocki w odpowiedniej liczbie i w odpowiednim kolorze.     

 

 

 

Pytania:                                                                                                                                                                                              

Ile muszelek znalazła Zosia? (dzieci przeliczają muszelki, patyczki lub klocki)                                                                                            

Jaka była pierwsza znaleziona muszelka?                                                                                                                

Jaka muszelka była ostatnia?                                                                                                                                            

Która muszelka była największa?                                                                                                                                  

Która była najmniejsza?   

                                                                                                                                                

Zosia postanowiła żółtą muszelkę dać mamie (dzieci odkładają żółty patyczek), 

a czerwoną tacie. (dzieci odkładają jeden czerwony patyczek).    

 



 

 

Pytania:                                                                                                                                                                             

Ile muszelek Zosia dała rodzicom?                                                                                                                                   

Ile muszelek zostało Zosi?  

 

„Szukanie muszelki” - zabawa ruchowa z elementem czworakowania 

Dziecko maszerują po pokoju na czworakach – szuka zgubionej muszelki. Gdy 

usłyszy dźwięk dowolnego instrumentu podnosi się i podskakuje (cieszą się, że 

znalazło muszelkę). 

Słuchaj i licz – ćwiczenia w prawidłowym liczeniu.                                                                    

Popatrzmy na ilustrację przedstawiającą różne muszelki. Rodzic liczy muszelki, 

popełniając błędy, pomijając niektóre liczebniki. Dziecko uważnie słucha i 

poprawia błędy rodzica.  Następnie dziecko prawidłowo przelicza elementy (z 

pomocą rodzica).  



 

 

 Wskaż rozgwiazdę, wskaż  największą muszelkę, wskaż najmniejszą 

muszelkę… 

 

Muszelkowy wzorek - układanie wzoru z muszelek, wg podanego kodu 

(muszelki można wydrukować- załącznik nr 1, narysować ) 

 

 mała, duża, mała, duża, mała, duża, mała, duża 

 

 

 duża, duża, mała, mała, duża, duża, mała, mała 

 



Pokoloruj latawiec wg kodu

 

 



 Latawiec – ćwiczenia grafomotoryczne.   

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Pozdrawiamy!  


