
Temat dnia: „Wkoło naszego podwórka domów stoi czwórka” – 28.05.20r. 

Cele:  

- Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się  

- Doskonalenie spostrzegawczości 

- Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10  

 

Przebieg dnia: 

 

1. Rozmowa kierowana „Domowe obowiązki” 

Rodzic rozmawia z dzieckiem o domowych obowiązkach. Dziecko opowiada co robi w 

domu, co robi mama, a co tata. Następnie rodzic podkreśla, że wypełnianie obowiązków jest 

ważne dla wszystkich członków rodziny, gdyż pomagamy sobie nawzajem.  

 

 

2. Zabawa „Obok domu się spotkamy, bo podwórko wspólne mamy” 

 

Rodzic układa przed dzieckiem kwadrat  z apaszek lub chusteczek  – to będzie podwórko. 

Przy każdym boku kwadratu dziecko układa konturowy dom z dowolnie wybranych klocków. 

Jak na każdej ulicy, domy muszą mieć numery. Obok domów układa z klocków wskazaną 

cyfrę 1, 2, 3 lub 4. Rodzic „na podwórku” układa 6 kół (będą grały rolę dziewczynek) i 4 

trójkąty (chłopców). Zadaje dziecku pytania typu: Ile dzieci bawi się na podwórku? Ile bawi 

się dziewczynek, a ilu chłopców?. Odpowiadając na pytania, dziecko wybiera właściwą cyfrę i 

podnosi ją do góry. Przy kolejnym pytaniu: O ile jest więcej dziewczynek niż chłopców? 

układa działanie odejmowania i obliczają wynik np. 10 – 4 = 6. Dzieci wracają do swoich 

domów na kolację – rodzic podaje informacje, jak powinny się rozejść dzieci. Dziecko 

podchodzi i rozdziela dzieci do domów zgodnie z instrukcją rodzica: w każdym domu mieszka 

po tyle samo chłopców (rozdzielenie po jednym chłopcu do każdego domu); w domu nr 1 

mieszka jedna dziewczynka, w domu nr 3 mieszka o jedną dziewczynkę więcej niż w domu nr 

1, w domu nr 2 mieszka tyle samo dziewczynek co w domu nr 3, w domu nr 4 mieszka o jedną 

dziewczynkę mniej niż w domu nr 2. Po rozdzieleniu wszystkich dziecko sprawdza, w których 

domach mieszka więcej dzieci, a w których mniej, w których mieszka po tyle samo dzieci, w 

których domach mieszka tyle samo dziewczynek i chłopców, a w których mieszka więcej 

dziewczynek. 

Środki dydaktyczne: kartoniki z cyframi, 6 kół, 4 trójkąty, apaszki lub chusteczki, klocki 



3. Zabawa „Uciekaj przed wężem”  

Rodzic staje na środku dywanu i trzyma skakankę za uchwyt. Rozkręca skakankę tak, aby 

kręciła się pod nogami dziecka, a zadaniem dziecka jest w porę podskoczyć, aby skakanka 

mogła przejść. Jeżeli skakanka zahaczy o nogi dziecka – zabawa dobiega końca.  

Środki dydaktyczne: skakanka  

 

4. Karta pracy „Znajdź różnice” – załącznik „Domy”  

 

 


