
Środa, 7.10.2020r. 

1. „Wiewioreczka szukała orzeszka” – ilustracja ruchowa do wiersza. 

2. „Sarenka” – słuchanie wiersza H. Zdzitowieckiej 

3. „Ile orzechow zebrała wiewiorka?”– opowiadanie matematyczne. 

4. Policz orzechy w dziuplach – zabawa matematyczna 

5. Karty Pracy 

Ad.1   

Rodzic zakłada dziecku na prawy nadgarstek frotkę i przypomina, że to jest prawa ręka. 

Dziecko-wiewiorka rozkłada szarfy (skakanki/sznurek)-dziuple na podłodze i kładzie po 

jednym orzechu włoskim przed sobą. 

 
Wiewioreczka szukała orzeszka 

Marlena Szeląg 
 

Wiewioreczka mała      Dzieci umieszczają dwa palce nad głową, robiąc „uszy”. 
po lesie skakała             Skaczą, udając wiewiorki. 
(orzeszka szukała) –     Rozglądają się, trzymając rękę-daszek nad czołem. 
z drzewa na drzewo,             Kołyszą podniesionymi wysoko rękoma niczym konarami drzewa. 
to w prawo, to w lewo,  Wykonują skok w prawo, w lewo. 
po wielu gałązkach,   Skaczą, udając wiewiorki. 
marząc o przekąskach.  Udają, że coś jedzą. 
Znalazła coś w lesie,   Podnoszą leżące przed nimi orzeszki. 
już smakołyk niesie.   Skaczą z orzeszkiem w dłoniach. 
Hop, hop, hop   Wskakują do szarf. 

i do dziupli skok! 

 
Ad. 2  
 

Sarenka 
Hanna Zdzitowiecka 

Wiewiorka zaśnie w dziupli, 
jeż się w liście zagrzebie, 
śpią smacznie nietoperze 
przytulone do siebie. 
Gdy śnieg ziemię przysypie, 
gdzie się kryje sarenka? 
Nie ma gniazdka ni norki, 
byle szmeru się lęka… 
Domem sarny – las cały, 
gęste krzaki – posłaniem, 
a leśniczy stog siana ustawi 



Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu:  
O jakich zwierzętach opowiada wiersz? 
Ktore z nich będą spały zimą?  
Jakie zwierzę nie będzie wtedy spało?  
Co będzie jadała sarna 
w zimie?  
Kto jej pomoże? 
 
Ad.3  
 
Dziecko rozkłada przed sobą szarfe (lub np.miski)-dziuple wiewiorek, a obok nich kładzie 5 
orzechow. Rodzic przedstawia dziecku opowiadanie matematyczne:  
Wiewiorka Jurka udała się na poszukiwania orzechow do swojej pustej jeszcze spiżarni. 
Skacząc z gałązki na gałąź, zauważyła w trawie orzeszek. 
Zeskoczyła z drzewa, chwyciła orzech w łapki i czym prędzej zaniosła do swojej dziupli. 
(dziecko wkłada do dziupli 1 orzech, rodzic pyta: Ile masz orzechow w dziupli?)  
Parkiem właśnie przechadzały się dzieci – Julka i Krzyś – wraz z mamą. Poczęstowali 
wiewiorkę Jurkę dwoma orzechami, ktore ta zaniosła natychmiast do swojej spiżarni (dziecko 
wkłada do dziupli 2 orzechy, rodzic pyta: Ile macie orzechow w dziupli?). Wiewiorka znow 
oddała się poszukiwaniom. Gdy zanurzyła swoj pyszczek w liściach, znow znalazła jeden 
orzech. Zaniosła go do dziupli (dziecko wkłada do dziupli 1 orzech, rodzic pyta: Ile masz 
orzechow w dziupli?). Wiewiorka poczuła siębardzo głodna, bowiem poszukiwania bardzo ją 
zmęczyły. Wskoczyła do swojej dziupli i wyjęła 
ze spiżarni jeden orzeszek, rozgryzła łupinę i z apetytem zjadła orzeszek (dziecko wyjmuje 
z dziupli 1 orzech, rodzic pyta: Ile wiewiorce zostało teraz orzechow w dziupli?). 
 
ad. 4 

Rodzic rozkłada na podłodze trzy miski wkłada do nich jeden, dwa lub trzy orzechy. Podczas 
gry rodzic gra na bębenku (innym instrumencie) lub wyklaskuje rytm dziecko-wiewiorka 
podskakuje. Gdy rodzic przestaje grać, podaje liczbę orzechow. Dziecko- 
-wiewiorka ustawia się przy właściwych dziuplach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 


