
„Prymulki”   

Zajęcia zdalne 18.11.2020 

 
Hej, Dzieciaki prawie szkolniaki! 

Dzisiaj kolejne wyzwanie dla Was.  

1. Zadanie pierwsze to utrwalenie liczby 6 oraz zapisu graficznego cyfry 6. 

2. Zadanie drugie – myślę, że już czas na WSPANIAŁĄ SIUDEMKĘ (7)! 

 

Ad. 1. Uważam, że dobrym pomysłem będzie jeśli Rodzice przeczytają Wam wiersz Beaty 

Gawrońskiej pt. „Spacer dinków”. 

 Zapewne podczas czytania tego tekstu utrwalicie Sobie liczenie w zakresie 6. 

 

„Spacer dinków” 

 

Jeden zielony dinek smacznie liście jadł,  

Przyszedł żółty dinek i były dinki... (dwa).  

Dwa dinki do lasu wielkiego raźnym krokiem szły,  

spotkały dinka czerwonego i były dinki... ( trzy).  

Trzy dinki usłyszały ciche szmery  

z krzaków wyszedł biały dinek i były już dinki... (cztery).  

Cztery wesołe dinki grać w berka miały chęć,  

zawołały dinka w plamki i było ich razem... (pięć).  

Pięć dinków na polanie wołało głośno: Cześć!!!  

Gdy przyszedł jeszcze jeden, to było wszystkich... (sześć). 

 

  

(Dla chętnych - Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. Dziecko wymienia dinozaury 

występujące w wierszu, przelicza dinozaury. Posługują się liczebnikami głównymi (jeden, 

dwa trzy…). Następnie przeliczają „dinozaury” z wykorzystaniem liczebników 

porządkowych (pierwszy, drugi, trzeci, czwarty…). Określanie, który jest pierwszy z kolei, 

który drugi, trzeci, itp.  

Ad. 2. Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego – 7. 

A teraz kochane dzieci zadanie nr 2  i Wasza kolej. Postarajcie się z niewielką pomocą 

Rodziców „przeczytać” wiersz pt. „W murowanej piwnicy”.  

(Wiadomość tylko dla dzieci: Uczyliśmy się tego wiersza. No dalej, dacie radę!)                                                         

 

W murowanej piwnicy 

tańcowali zbójnicy. 

  

Jak ten jeden skoczył w górę - 

to w suficie zrobił dziurę. 

  

Jak ten drugi tupnął nogą - 
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to się znalazł pod podłogą. 

  

Jak ten trzeci się zawinął -  

wyleciały drzwi z futryną. 

  

Jak się czwarty rozweselił -  

cztery ściany diabli wzięli. 

  

Jak ciupaga rąbnął piąty - 

poszły w drzazgi wszystkie gonty. 

  

Jak ten szósty zaczął tupać - 

zawaliła się chałupa. 

  

A ten siódmy to był baca - 

skoczył w górę i nie wraca. 

  

Pewnie siedzi na Giewoncie 

i rozmyśla o remoncie... 

  

                                                            Wanda Chotomska 

A oto bohaterki dzisiejszych zajęć, cyfra 6 i 7 oraz dla dzieci chętnych na czas wolny 

jeszcze więcej i więcej cyferek! 

Życzę miłej pracy i zabawy. 

Serdecznie dziękuję Rodzicom za współpracę i nadesłane prace. 

Jednocześnie bardzo proszę o dalsze nadsyłanie prac dzieci                                      

na adres e-mail: przedszkole23@elblag.eu 

Pozdrawiam Katarzyna Fałkowska 
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