
Scenariusz do pracy zdalnej: Wiosenne powroty
Środa 14.04.2021r.
Temat: Ptasie gniazda.

Zadanie 1. Wprowadzenie liczby 10 i jej zapisu cyfrowego. 

Powstanie liczby 10.

Rodzic układa przed dzieckiem 9 kwiatów ( mogą być inne przedmioty np.; nakrętki, 
klamerki). Dzieci przeliczają kwiaty. Następnie dokłada jeszcze 1 kwiatek. Dziecko 
liczy wszystkie kwiaty. Rodzic obok ostatniego kwiatka kładzie kartkę z liczbą 10.

Dziecko odpowiada na pytanie z ilu cyfr składa się liczba?
Rodzic wyjaśnia, że jest to liczba dwucyfrowa. 

Nauka pisania liczby 10.
 
Rodzic demonstruje sposób pisania liczby, a następnie dzieci piszą liczbę 10 palcem 
w powietrzu, na dywanie, na swojej dłoni.

Przedstawienie liczby 10 w aspekcie kardynalnym.

 „Kwiaty w ogrodzie” – słuchanie wiersza.

Dziesięć kwiatów rośnie w ogrodzie 
w donicach pięknych, nowych.
A nad kwiatami lata dziesięć,
motyli kolorowych. 
Dziesięć kropelek deszczu spadło, 
po jednej na każdy kwiatek. 
- O jak przyjemnie i jak miło 
- odezwał się mały bratek. 

Rozmowa na temat wiersza. 
- Ile kwiatów rośnie w ogrodzie? 
- Jakie są donice w których rosną kwiaty?
 - Ile motyli lata nad kwiatami? 
- Ile kropli deszczu spadło? - po ile kropel spadło na każdy kwiatek



Zadanie 2. Karty Pracy cz.4 (str. 10-11)



https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=13



Zadanie 3. Zestaw zabaw ruchowych z nietypowym przyborem (plastikowa 
butelka).
1.  „Wałkujemy ciasto” – siad klęczny, butelka przed kolanami; dzieci trzymają 
dłonie na butelce, przesuwanie butelki w przód  i przysuwanie jej do kolan;

2. „Koszykarze” – dzieci stoją w małym rozkroku, przekładają butelki na przemian 
pod kolanami, raz prawym, raz lewym tworząc ósemkę, następnie        w marszu jw.;

3. „Karuzela” – dzieci w siadzie skulnym przetaczają butelkę wokół siebie starając 
się butelkę turlać dłońmi;

4. „Sprytne stopy” – w siadzie podpartym dzieci starają się chwycić butelkę stopami i
unieść ją do góry;

5. „Luneta” – dzieci leżą na brzuchu, ręce oparte na łokciach, patrzą w lunetę raz 
prawym, raz lewym okiem;

6. „Wędrujące butelki” – w leżeniu na brzuchu, dzieci z ramionami wyprostowanymi 
na podłodze przetaczają butelkę między rękami, z jednoczesnym podniesieniem 
tułowia do góry;

7. „Podrzuć i chwyć” – dzieci w siadzie skrzyżnym podrzucają w górę butelki tak, 
aby móc je chwycić;

Zadanie 4. Wskaż drogę ptaka do gniazda. 



Zadanie 5. Dyktando -  policz litery w każdym wyrazie  i narysuj okienko 
pod każdą literą, zaznacz samogłoski na czerwono i spółgłoski na niebiesko, 
nie zaznaczaj litery której jeszcze nie znasz; 

Poznane litery: samogłoski o,a,e,i,y,u   spółgłoski: m,t,d,k,l,r,s,n,b,g,w,p,z,j

jajko

jasny

okazja

Japonia

pensjonat

olimpijski


