
Temat tygodnia: W ZOO 

 
Czwartek 21.05.2020r. 

Temat dnia: GDZIE JEST ZERO? 

 

Cele szczegółowe: 

 bierze udział w zabawie z piłką 

 zna kształt cyfry 0 

 dodaje i odejmuje elementy w zbiorach zgodnie z instrukcją 

 wykonuje ćwiczenia według instrukcji 

 samodzielnie rozkłada łyżkę i widelec 

 jest sprawne fizycznie 

 bierze udział w zabawie muzycznej 

 kreśli cyfrę palcem  

 wskazuje podane cyfry od 0 do 9  

 układa i kreśli cyfrę 0  

 bierze udział w zabawie tropiącej 

 

 Zabawa z piłką „Czarna puma” 

Zabawa w parach lub większej liczbie osób, polegająca na podawaniu piłki. Dziecko rzuca 

piłkę wymawiając nazwę zwierzęcia osoba stojąca obok łapie piłkę i odrzuca ją z powrotem 

również podając nazwę zwierzęcia. Nie łapiemy piłki na hasło: Czarna pantera. Jeśli ktoś się 

pomyli klęka na kolanko, potem na drugie, siada na turecku, następnie wstaje i zaczyna od 

nowa. 

 „Wstążkowe 0” – chodzenie po wstążce 

Dziecko stawia stopę przed stopą chodząc po wstążce rozłożonej na dywanie/ podłodze na 

kształt cyfry 0. Następnie kreśli cyfrę na dywanie, w powietrzu, jedną ręką, a później obiema 

na raz 



 

 
 
 

 



 Zabawa matematyczna „Porównujemy zbiory” 

Rodzic rozkłada 2 obręcze/ wstążki. Do jednej wkłada 8 klocków, do drugiej nic. Dziecko 

podaje liczbę przedmiotów. Następnie rozkłada klocki tak, aby w obu obręczach było ich 

tyle samo. Przelicza przedmioty. 

Rodzic podaje kolejne polecenie: połóż klocki tak, aby w pierwszej obręczy było ich więcej 

niż w drugiej. Dziecko układa i przelicza klocki, podaje liczbę jaką różnią się dwa zbiory. 

ITD. 

 Ćwiczenia poranne – jak w poniedziałek 

 Czynności porządkowe- samodzielne rozłożenie łyżki i widelca do posiłku  

 Ćwiczenia gimnastyczne –utrwalenie ćwiczeń z krzesłem 

 Zabawa muzyczna „Morskie opowieści” 

Dzieci opowiadają o zwierzętach, które można spotkać w wodzie. 

 

Odgłosy zwierząt morskich: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ck_n9zmnKzQ – foka 

https://www.youtube.com/watch?v=WabT1L-nN-E – orka 

https://www.youtube.com/watch?v=p-5GsFStAK0 – śmiech delfina 

https://www.youtube.com/watch?v=Au6oIVlfe_4 - pingwin 

 

 Zabawa naśladowcza „Raz, dwa, trzy – teraz ty”  

Dziecko pokazuje ruch, który pozostali mają powtórzyć, kto odgadnie co, to jest zamienia 

się miejscami oraz rolami 

 Zabawa „Znam cyfry” – utrwalenie 

Rodzic rozkłada kartoniki z cyframi od 0 do 10. Następnie odwraca je, przemieszcza, każdy 

losuje sobie kartonik. Liczba na kartoniku oznacza ile razy trzeba klasnąć w ręce, pozostali 

uczestnicy zabawy odgadują cyfrę 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ck_n9zmnKzQ
https://www.youtube.com/watch?v=WabT1L-nN-E
https://www.youtube.com/watch?v=p-5GsFStAK0
https://www.youtube.com/watch?v=Au6oIVlfe_4


 

 Zabawa tropiąca z podpowiedziami „Gdzie jest 0?” 

Rodzic ukrywa w pokoju kartonik z cyfrą 0. Dziecko ma go odnaleźć zgodnie z instrukcjami 

rodzica np. jak z zabawie ciepło- zimno lub podając liczbę kroków i kierunek marszu tj. dwa 

kroki w lewo itd. 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa „Rybki” 

Na dywanie rozkładami obręcze/ wstążki, które będą domkami rybek. Dziecko zamienia się 

w rybę i „pływa” między obręczami. Gdy rodzic klaśnie rybki wskakują- „wpływają” do 

swoich domków, gdy klaśnie dwa razy wyskakują- „wypływają” z domków. 

 

 

Polecamy: 

Wycieczka po ZOO we WROCŁAWIU #32 ZOO WROCŁAW! 

https://www.youtube.com/watch?v=CyGu48oYe5o  

Herkules „Od zera do bohatera” https://www.youtube.com/watch?v=f5XhAV8ojRk  

Śpiewające Brzdące - Hipcio i gimnastyka - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=OFYKw2GWgmg  

 

Pokoloruj i wytnij, a następnie przyklej cyfrę „0”na kartkę 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CyGu48oYe5o
https://www.youtube.com/watch?v=f5XhAV8ojRk
https://www.youtube.com/watch?v=OFYKw2GWgmg


 
 

Grafomotoryka -Rysuj po śladzie 

 
Pięciolatkom proponujemy wykonanie ćwiczeń z KP 4 str. 32- szablon litery 0 i str. 33 

odszukaj zwierzęta, o których mówi Trampolinek. 

Czterolatkom proponujemy wykonanie ćwiczenia ze str.72 w KP 4 – połączenie zwierząt z 

ich właścicielami. 

 

 

Miłego dnia  

Pozdrawiamy Wychowawczynie 


