
Proponowane zajęcia na 25.01.2022r. (wtorek) 

Witam Was i Waszych rodziców bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że czujecie 

się dobrze i z chęcią wykonacie proponowane zabawy. Otóż zaczynamy! 

,,Taniec na lodzie”- zabawa ruchowa.  

Poproście rodziców o włączenie ulubionego przez Was utworu. Gdy usłyszycie 

muzykę, poruszajcie się po całym pokoju, robiąc piruety. Uważajcie na sprzęty 

znajdujące się w Waszym pokoju. 

Powodzenia!  

Słuchanie treści opowiadania J. Wasilewskiej ,,Nowe łyżwy Adama”. 

Adam, Marek, Grześ to trzej przyjaciele. Chodzą razem  do szkoły i zawsze 

razem się bawią.  Adam miał urodziny i dostał w prezencie łyżwy. O takich 

właśnie marzył, czarne, błyszczące hokejówki. To dopiero będzie zabawa na 

lodowisku. Chłopcy codziennie wyjmują je z szafy, oglądają i snują opowieści  

o swoich wyczynach na lodowisku. Chociaż jest już zimno i mroźno to 

lodowiska nie ma. Miało być na szkolnym boisku, ale pan dozorca, który miał 

się tym zająć, zachorował i trzeba jeszcze trochę poczekać. Adam, Grześ                     

i Marek jednak bardzo się niecierpliwią, już chcieliby strzelać bramki w meczu 

hokejowym z innymi chłopcami. Muszą przecież gdzieś potrenować. Pewnego 

dnia Marek wpadł zadyszany do szkoły i zawołał kolegów: 

- Wiem, wiem, gdzie możemy pojeździć na łyżwach. Przechodziłem wczoraj 

przez nasz park, a tam jest staw i ten staw jest już zamarznięty. Wiem, bo 

próbowałem ślizgać się przy brzegu. Chłopcy postanowili po lekcjach pójść nad 

ten staw. Adam wziął łyżwy i ,nic nie mówiąc rodzicom, poszedł z kolegami do 

parku. Marek i Grześ jeszcze raz sprawdzili, czy woda jest zamarznięta, a Adam 

założył łyżwy, wziął rozpęd, wyjechał na środek stawu i nagle – trach- lód pękł  

i Adam wpadł do wody. 

Marek i Grześ, gdy to zobaczyli, przestraszyli się i zaczęli uciekać, ale po chwili 

wrócili, żeby ratować kolegę. Grześ przypomniał sobie, jak jego tata opowiadał, 

że w takiej sytuacji należy położyć się na lodzie i czołgać na brzuchu                         

w kierunku przerębla. Tak też zrobił. Na szczęście woda w stawie parkowym 

była płytka i Adam sam już wydostawał się na powierzchnię. Mokry i bardzo 

ubłocony, bo staw był błotnisty, Adam wrócił do domu. Pewnie domyślacie się, 

co na to powiedzieli jego rodzice. W każdym razie łyżwy zostały schowane                     

i zamknięte na klucz do czasu, aż na szkolnym boisku będzie prawdziwe 

lodowisko. 

 



A teraz odpowiedzcie na poniższe pytania: 

- Ilu przyjaciół miał Adam? Wymień ich imiona. 

- Co dostał Adam na urodziny? 

- Dlaczego lodowisko na szkolnym boisku nie było czynne? 

- Gdzie zaproponował Marek jazdę na łyżwach? 

- Po czym poznał, że staw jest zamarznięty? 

- Co się stało, gdy Adam wjechał na środek stawu? 

- Co zrobili koledzy, gdy zobaczyli, że lód się załamał pod Adamem? 

- Można jeździć na łyżwach po stawach, rzekach, jeziorach?  

 

Pewnie super Wam poszło! 

Guziki dla bałwanków- zabawa matematyczna 

Trzeba przygotować: 5 niebieskich i 5 czerwonych guzików, szablon bałwanka 

mogą być również pionki. Rodzic czyta zadanie, a dziecko układa guziki na 

brzuchu swojego bałwanka zgodnie z treścią zadania. Jeśli dziecko dobrze 

wykonało zadanie, prawidłowe rozwiązanie znajduje się na bałwanku. Rodzic 

sprawdza poprawność i przechodzi do kolejnego zadania (dziecko po każdym 

zadaniu odkłada guziki na bok). Po wykonaniu zadań dziecko mogą przykleić 

dowolną liczbę guzików na swojego bałwanka 

 Dzieci lepiły bałwanka i pomyślały, że warto mu przykleić guziki, Adaś 

przykleił 3 czerwone guziki, a Gosia dołożyła 4 niebieskie. Ile 

wszystkich guzików miał bałwanek?  

 Na górce stał bałwanek, który miał 10 guzików. Kiedy słońce mocniej 

przygrzało, bałwanek zaczął się topić i kilka guzików odpadło. Zostały 2 

niebieskie i 3 czerwone guziki. Ile i jakich guzików odpadło?  Ile łącznie 

odpadło guzików?  

  W przedszkolnym ogrodzie stał bałwanek Jasia bez guzików (bo taki mu 

się podobał). Za każdym razem, kiedy ktoś koło niego przechodził, 

doklejał mu guzik. Najpierw Ola przykleiła 2 niebieskie guziki, potem 

Ania 3 czerwone. Zobaczył to Jaś i szybko odkleił guziki. Ile wszystkich 

guzików musiał odkleić? 

  Kiedy Antek zauważył bałwanka, natychmiast przykleił mu 7 guzików 

(5 czerwonych i 2 niebieskie), a jego młodszy brat wcisnął jeszcze 2 



guziki. Ile guzików Jaś musi teraz zdjąć, żeby bałwanek znowu był bez 

guzików?  Ile guzików będzie miał bałwanek, jeśli Jaś zdejmie 9?  

Jestem przekonana, że wszystkim świetnie poszło. 

Na pewno teraz po takich ćwiczeniach zadania  w kartach pracy okażą się łatwe. 

KP2.48- ćwiczenia w przeliczaniu, rozwijanie logicznego myślenia. 

Praca z L39- wprowadzenie cyfry 6, dorysowywanie i przeliczanie w zakresie 6, 

pisanie po śladach i po kropkach. 

Zapraszam do ich wykonania! 

Zabawa ruchowa  

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g 

Jeszcze jedno dla Was mam zadanie. Zastanówcie się i pokażcie, jakie są Wasze 

ulubione zimowe zabawy. Narysujcie je wybraną przez siebie dowolną techniką. 

Miłej pracy! 

To już wszystko na dzisiaj.  Trzymajcie się cieplutko!  

Do usłyszenia jutro. Pani Asia. 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g

