
24.06.20  

 

Temat: Egzotyczne wyprawy. 

 

Zad. 1 „Zwierzęta egzotyczne” – omówienie zdjęć.  

 

Proszę pokazać dziecku zdjęcia egzotycznych zwierząt, niech dziecko nazwie je, podzieli ich nazwy na 

sylaby i głoski, opisze ich wygląd oraz sposób życia np. małpy żyją na drzewach, krokodyle pływają w 

rzekach itp.  

 

Zad. 2 „Egzotyczne zadania” – zabawa matematyczna.  

 

Do tej zabawy potrzebne będzie 10 liczmanów np. patyczków. Dziecko rozwiązuje zadania 

matematyczne na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.  

W czasie słuchania zadań dziecko układa liczmany i dokonuje obliczeń. 

Przykładowe zadania:  

Pięć krokodyli w Nilu pływało. Cztery uciekły. Ile zostało? 

Siedem słoni na trąbach grało. Przybiegły trzy. Ile wtedy grało? 

Osiem małpek na drzewie skakało. Pięć zeskoczyło. Ile zostało? 

Po kilku zadaniach dziecko może samo wymyślać treść. 

 

Zad. 3 „Wyprawa do dżungli” – opowieść ruchowa.  

Dziecko naśladuje ruchem treść opowieści: 

Szykuj się na wyprawę. Załóż długie spodnie, bluzkę, zawiąż buty i załóż na głowę kapelusz. Jeszcze 

tylko plecak… Włóż do niego jedzenie, wodę i apteczkę. Teraz plecak na ramiona i w drogę. Idź noga za 

nogą, bo droga jest bardzo wąska. Po obu stronach rosną wysokie drzewa. Oj, trzeba się pochylić, bo 

gałęzie zwisają nisko, bardzo nisko nad drogą. Taki marsz jest bardzo męczący. Idź bardzo wolno. 

Wreszcie można się wyprostować i swobodnie iść. O! Kolejna przeszkoda – strumyk. Trzeba będzie go 

przeskoczyć… Rozejrzyj się, ile tu zwierząt… Są małpy. Skacz razem z nimi, wysoko, jeszcze wyżej. 

Skradaj się na czterech łapach jak lew. Cichutko stawiaj łapy, nie chcesz, żeby ktoś cię usłyszał. Teraz 

słonie, stawiaj głośne, ciężkie kroki. Jesteś olbrzymim zwierzęciem, zatrąb z radości. W dżungli są też 

węże. Ślizgaj się po ziemi z głośnym sykiem… i zatrzymaj się w bezruchu… Czas na najwyższe zwierzę, 

żyrafę. Ze swą długą szyją dumnie kroczy po trawie, rozgląda się dookoła. Po zabawie czas na 

odpoczynek. Można teraz zdjąć plecak, zjeść i napić się wody. Słuchasz odgłosów dżungli… Czas 

wracać. Znowu ostrożnie, bo droga jest wąska… Znowu trzeba przeskoczyć strumyk… A teraz pochylić 

się, bo gałęzie zwisają bardzo nisko nad drogą… Teraz szybki marsz… i jesteś w domu. Możesz położyć 

się i odpocząć.  

 

Zad. 4 „Kolorowe zagadki” – zabawa matematyczna.  

 

Karty pracy 4, str. 65 

Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia. 

 

Zad. 5 „Wesołe żółwie” – zabawa matematyczna.  

 

Karty pracy 4, str. 66 

Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia. 


