
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA DZIECI 22.04.2020r.  

TEMAT DNIA: JASKÓŁKA ROBI KÓŁKA  

1. Na początek zapraszamy do zabawy ruchowej  przy piosence ”A ram, sam, 
sam” - https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI 
Posłuchaj instrukcji osoby prowadzącej i rób to, o czym mówi. Zaproś do zabawy 
rodziców. 

2. Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej i odczytaj wyrazy, a dowiesz się 
o czym będą dzisiejsze zajęcia. 
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3. Posłuchaj zagadek czytanych przez rodzica i powiedz, o jakim ptaku mowa. 
Przybył z ciepłych krajów w 
czerwonych trzewikach. Gdy 
ujrzy go żabka, do wody 
umyka (bocian)  

Czarno-biały ptaszek lubi domy nasze. 
Przy oknie, na ścianie muruje 

mieszkanie z gliny, z własnej śliny, bez 
młotka i kielni (jaskółka)  
 Śpiewa wysoko piosenki do słonka, Głos 
ma podobny do drżenia dzwonka 
(skowronek)  

Wiosną słyszysz jej kukanie.  
Je gąsienice na śniadanie (kukułka)

Pokaż właściwy obrazek, rozwiązanie zagadki                 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI


 

4.Kolejne zadanie dla sprytnego Marynarza – wytnij jaskółki, wykorzystamy je do 
zabaw matematycznych z rodzicami. 

5.„Gdzie leży jaskółka? „ – ćwiczenie orientacji w przestrzeni. Na dywaniku leżą 
wycięte jaskółki. Dziecko układa je zgodnie z instrukcją rodzica. 

Polecenia dla dziecka czytane przez rodzica:  

- Połóż jaskółkę na środku dywanika 
- Połóż jaskółkę w górze dywanika 
- Połóż jaskółkę w dole dywanika 
- połóż jaskółkę w prawym górnym rogu dywanika 
- połóż jaskółkę w lewym dolnym rogu dywanika 
- Połóż jaskółkę w lewym górnym rogu dywanika 
- połóż jaskółkę w prawym dolnym rogu dywanika 

6. Zabawa matematyczna „Gdzie siedzi jaskółka?”  
 Do tego zadania potrzebne będą: wycięte wcześniej jaskółki (12), kartoniki z cyframi od 0 
– 10, kartka A4 z narysowanymi liniami, mały jednokolorowy ręcznik.  
Dziecko otrzymuje kartkę A4 z narysowanymi 6 liniami. Wykonuje zadania wg instrukcji 
rodzica.  

- policz wszystkie wycięte jaskółki 

- podziel jaskółki na dwa równe zbiory i ułóż je z prawej i lewej strony dywanika 
- policz ile jaskółek jest w każdym zbiorze i 6 jaskółek odłóż na bok 

 
 

 

- na środku dywanika połóż kartkę z liniami, które w zabawie są drutami, na których siadają 
jaskółki 

- na pierwszym drucie połóż 1 jaskółkę, a na czwartym 4.  Ile jaskółek siedzi na drutach? 
Policz i ułóż odpowiedni zapis cyfr i znaków matematycznych. 



 

- na trzecim drucie połóż 3 jaskółki, a na szóstym 2. Ile jaskółek siedzi na drutach? Policz i 
ułóż odpowiedni zapis cyfr i znaków matematycznych. 

- na drugim drucie usiadło 8 jaskółek, 3 jaskółki odleciały. Ile jaskółek zostało na drugim 
drucie? Policz i ułóż odpowiedni zapis z cyfr i znaków. 

- na piątym drucie usiadło 7 jaskółek, 4 jaskółki odleciały. Ile jaskółek zostało na piątym 
drucie? Policz i ułóż odpowiedni zapis z cyfr i znaków. 

- korzystając ze wszystkich jaskółek ułóż dowolną ich ilość na każdym drucie. Powiedz, ile 
jaskółek siedzi na każdym twoim drucie? 

Szanowni Rodzice, jeśli dziecko ma ochotę, można dalej kontynuować zabawę. Tym razem 
np. dziecko może wydawać plecenia i sprawdzać rodzica.   

7. To już koniec zadań na dzisiaj. W nagrodę wspólnie z rodzicem zatańcz TANIEC 
ZYGZAK – Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce hity!) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLhuyy44bPNrFVXi0_3i 
SvHMPLVPEIMht 

Pozdrawiamy Marynarzy i Rodziców  
     Wioletta Lipa i Wiesława Bączyk  

 

 

 

 

 
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów nauczyciela, służą 
wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 
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