
Propozycja zabawy matematycznej „Liczymy owieczki” w nawiązaniu do wiersza H. Ożogowskiej  
„Na hali” -  proponowany termin realizacji wtorek 30.06.2020 r.

Potrzebne będzie: 5 klocków (tego samego kształtu i tej samej wielkości) dla dziecka i 5 dla rodzica.

1.Rozmowa nt. wakacji w górach (dziecko wypowiada się całymi zdaniami)

*Czy byłeś na wakacjach w górach?
*Co można latem robić w górach?

2. Słuchanie fragmentu wiersza H. Ożogowskiej „Na hali”.

Na hali, na hali, na zielonej hali
Słychać, że już owce górale wygnali.
Pasą się owieczki, brzękają dzwoneczki,
Lecą aż pod Giewont góralskie piosneczki. (…)

*Gdzie pasą się owce?
*Co to jest Giewont? (w razie problemu wyjaśnia rodzic)
*Co mają owieczki?
*Co leci pod Giewont?

(dziecko wypowiada się całymi zdaniami)

3. Zabawa „Liczymy owieczki”

Przygotowujemy klocki: 5 dla siebie, 5 dla dziecka. Rodzic opisuje sytuacje, a dziecko ilustruje je za 
pomocą klocków.

*Baca miał 5 owieczek. (dziecko kładzie przed sobą 5 klocków) 3 owieczki ostrzygł (odsuwa 3 klocki) 
Ile owieczek do ostrzyżenia mu jeszcze zostało? (udziela odpowiedzi po policzeniu pozostałych 
klocków)

*Baca miał 3 nowe owieczki (dziecko kładzie przed sobą 3 klocki) Dokupił jeszcze 2 młode owieczki 
(dokłada 2 klocki) Ile ma teraz nowych owieczek? (liczy wszystkie klocki i udziela odpowiedzi)

*Baca miał 5 młodych owieczek (układa 5 klocków) 4 młode owieczki sprzedał znajomemu (odsuwa 4 
klocki) Ile młodych owieczek mu zostało? (liczy i udziela odpowiedzi)

4. Słuchanie piosenki ludowej „W murowanej piwnicy”.

https://www.youtube.com/watch?v=sxr0xYytQ9o 

1. W murowanej piwnicy
tańcowali zbójnicy.
Kazali se piknie grać
i na nózki pozirać. Hej!

2. Tańcowałbyk, kiebyk móg,
kiebyk nie mioł krzywych nóg.

https://www.youtube.com/watch?v=sxr0xYytQ9o


A ze krzywe nózki mom,
kie podskoce, to sie gnom. Hej!

3. Hej, ty baca nas,
Dobryk chłopców na zbój mas,
Jesce byś ik lepsyk mioł,
Hej, kiebyś im syra doł. Hej!

4. Poza bucki, poza pniok,
Kto wyskocy, bedzie chłop.
A jo taki zuchwalec, 
Co wyskoce na palec. Hej!

*Można również obejrzeć Górali w strojach ludowych tańczących do melodii góralskich.

https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w

https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w

