
Temat: Liczymy patyczki 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 73.  

Kończenie rysowania szlaczków. Dzielenie nazw obrazków na sylaby (lub na głoski). 

 

2. Utrwalanie refrenu piosenki Hej przedszkole ukochane 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M  

 

3. Ćwiczenia w liczeniu za pomocą patyczków. 

 

Dzieci biorą sobie po tyle patyczków, ile mają palców u rąk, i siadają przy stoliku. 

• Układanie z patyczków (kredek) kształtów figur geometrycznych. Dzieci 

układają z patyczków trójkąt, prostokąt, kwadrat. Określają, ile patyczków 

potrzebowały do ułożenia kształtu każdej figury.   

 

• Układanie patyczków (kredek) według kolorów. 

• Dzieci liczą patyczki w każdym kolorze. 

Podają całkowitą liczbę patyczków, mówiąc np., 3 patyczki czerwone dodać 

4 patyczki zielone i dodać 3 patyczki żółte to razem 10 patyczków – 5-latki 

• Układanie działania ilustrującego liczbę patyczków. Np. 3 + 4 + 3 = 10 – 6-latki 

 

• Odkładanie patyczków, np. w kolorze żółtym. 

• Dzieci liczą pozostałe patyczki, mówiąc: 10 odjąć 3 to siedem – 5-latki 

• Układają działanie: 10 – 3 = 7 – 6-latki 

 

• Odkładanie patyczków, np. czerwonych. 

• Dzieci liczą pozostałe patyczki, mówiąc: 7 odjąć 3 to cztery – 5-latki 

• Układają działanie: 7 – 3 = 4 – 6-latki 

Dalsze ćwiczenia przeprowadzamy analogicznie. 

 

4. Ćwiczenie mięśni brzucha – Do góry i w dół.  

Dzieci leżą tyłem, poduszki wkładają między stopy. Unoszą je stopami do góry i 

przekładają za głowy, a potem powracają do pozycji wyjściowej. 

 

5. Ćwiczenia przeciw płaskostopiu – Sprytne stopy.  

Dzieci chwytają palcami stopy np. zwinięte skarpetki leżące na podłodze i podają go 

sobie do rąk. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M


6. Zabawa ruchowa ożywiająca – Chronimy się przed słońcem.  

Dzieci biegają po pokoju, swobodnie wymachując woreczkami (poduszką). Na mocne 

uderzenie w tamburyn (klaśnięcie) zatrzymują się, rozciągając woreczki (poduszki) 

nad głowami – chronią się przed słońcem.  

 

7.  Zabawa uspokajająca – Marsz z woreczkiem.  

Dzieci maszerują po obwodzie koła, machając woreczkami (poduszkami) przed sobą, 

po czym odkładają je na wyznaczone miejsce. 

 

8. Karta pracy, cz. 4, s. 74.  

Oglądanie obrazków. Opowiadanie, co się na nich dzieje. Zastanawianie się i 

mówienie, co Ada robiła kiedyś, co robi teraz, a co będzie robić w przyszłości. 

Wymienianie kolorów kredek. 

 

9. Zabawy na świeżym powietrzu 

 

 

 

 


