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Aktywność matematyczna na 13.05.2020r. – Biedronki, motyle i kwiaty.

• Układamy motyle – układamy przed dziećmi cztery papierowe kwiaty, a obok
nich  kartoniki  z  różną  liczbą  kropek  (od  1  do  10).  Zadaniem  dzieci  jest
poukładać  na  kwiatach  sylwety  motyli  w  taki  sposób,  aby  ich  liczba  na
każdym kwiatku była zgodna z liczbą kropek na położonym pod kwiatkiem
kartoniku z kropkami. Potem ich zadaniem jest poukładać sylwety motyli tak,
aby  ich  suma  ze  wszystkich  kwiatków  odpowiadała  liczbie  na  kartoniku
ułożonym pod spodem. Np. kartonik z dziesięcioma kropkami – na jednym
kwiatku siedem motyli, na pozostałych – po jednym. 

•  Liczymy płatki  kwiatów –  nauczyciel  układa przed dziećmi kwiaty z  różną
liczbą płatków (od 1 do 10); zadaniem dzieci jest: 

– policzenie, z ilu płatków składają się poszczególne kwiatki 
– ułożenie kwiatków w szeregu – od kwiatka z najmniejszą liczbą płatków do

kwiatka z ich największą liczbą 
– po pomieszaniu kwiatków – ułożenie kwiatków od tego z największą liczbą

płatków do tego z ich najmniejszą liczbą. 

• Gdzie znajdują się biedronki? – dzieci układają sylwety biedronek zgodnie ze
wskazówkami, np. Połóż biedronkę z prawej strony kwiatka… z lewej strony
kwiatka… nad kwiatkiem… pod kwiatkiem… między kwiatkami… 
Określanie przez dzieci, gdzie znajduje się biedronka układana przez rodzica. 
Układanie pod kwiatkami sylwet biedronek w taki sposób, aby ich liczba
odpowiadała liczbie płatków, które ma dany kwiatek. 
Udzielanie odpowiedzi na pytania, np. Pod którym kwiatkiem
znajdują się cztery biedronki? Pod którym znajdują się trzy…? 

• Kropki biedronki – dzieci sumują kropki na skrzydełkach kolejnych biedronek
na obrazkach; układają przed sobą odpowiednią liczbę np. klocków. 
Układają kropki na skrzydełkach biedronki na swoim obrazku w taki sposób,
aby ich suma na obu skrzydełkach wyniosła siedem. 
Dobierają sylwety biedronek w pary tak, aby razem miały siedem kropek (jedna
ma dwie kropki, a druga pięć kropek) itp.

Aktywność muzyczna na 13.05.2020r.

„Dźwięki wysokie i niskie w podskokach”- dzieci różnicują dźwięki wysokie   
i niskie. 

        https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

