
Witam serdecznie w nowym tygodniu  wszystkie dzieci z grupy 

Smerfy. 

W bieżącym tygodniu porozmawiamy o zwierzętach hodowlanych w gospodarstwach na wsi. 

Tematyka tygodnia; Wiosna na wsi " 

 Zadanie na dzisiaj  

Dzisiaj rozpoczynamy tydzień rozmowami i zabawami  o zwierzętach hodowlanych, dlatego 

proponuję dla dzieci grę edukacyjną pogłębiającą wiedzę z tego zakresu. Gra jest barwna i ciekawa a 

przy okazji utrwala wiedzę o wyglądzie tych zwierząt i  głosach  jakie wydają.Link do gry zamieszczony 

poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw 

Teraz trochę literatury , która wprowadzi dzieci w świat matematyki a ściślej mówiąc w liczebniki 

porządkowe. 

 Proszę rodziców o przeczytanie dzieciom wiersza  

wiersz; W. Chotomskiej 

Były sobie kaczki, kaczki przedszkolaczki. 

 Pierwsza zobaczyła na krzaczkach ślimaczki. 

Weszła między krzaczki-i szukajcie kaczki. 

 Druga chciała złowić na wędkę szczupaczka. 

 Chlupnęło! Plusnęło- i gdzie jest ta kaczka ? 

Trzecia kaczka wiozła na taczce kabaczki. 

 Kabaczki  -bęc-z taczki-i nie widać kaczki. 

Teraz głośno kwaczą kaczki przedszkolaczki; 

-Ten ,kto nas odnalazł, dostanie buziaczki. 

 Zadaniem dzieci jest uważne słuchanie i udzielenie odpowiedzi  na pyt.  

-Ile było kaczek ?  

-Co stało się z pierwszą? 

-Co się stało drugą?  

-A  co z trzecią kaczką ? 

https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw


Po poprawnie udzielonych odpowiedziach poproszę o narysowanie sylwet kaczek o wymiarach 

ok.,10cm, a dzieci poproszę aby pokolorowały te kaczuszki w taki sposób aby różniły się szczegółami a 

następnie wycięły je nożyczkami. 

 Rysujemy sylwety kaczek, tak aby każda różniła się jednym szczegółem i wycinamy je 

nożyczkami lub prosimy dzieci aby wycięły je 

nożyczkami.  

 A teraz wspaniała zabawa   

Układamy sylwety kaczek w szeregu jednoznacznie przeliczając je liczebnikami porządkowymi ; 

pierwsza, druga, trzecia,......(czwarta, piąta...o ile wycięliśmy tyle) Następnie prosimy dziecko aby 

zakryło oczy rączkami a my chowamy jedną z sylwet. Pytamy dziecko która z kaczek zniknęła? 

pierwsza ? druga ? trzecia? czwarta? czy piąta? ( Wymagamy aby dziecko posługiwało się 

liczebnikami porządkowymi.)-zabawę powtarzamy. 

 Zabawa w  zdrobnienia. 

Poproszę  o wspólną zabawę z dziećmi. 

 Prosimy  dziecko aby dopasowało odpowiednie zdrobnienie do podanego rzeczownika np; kaczka-

kaczuszka, koń- konik, krowa -krówka, koza-kózka, kura-kurka, owca-owieczka, indyk-indyczek, gęś-

gąska. 

                                                                                    Pozdrawiam serdecznie  

                                                                                    Danuta  Skorupska. 

 


