
Temat dnia: „Opiekujemy się ogrodem” – 18.06.20r. 

Cele:  

- Wykonywanie obliczeń na liczmanach w zakresie odejmowania  

- Doskonalenie umiejętności dodawania  

- Rozwijanie kompetencji językowych        

 

Przebieg dnia: 

 

1. Zabawa dydaktyczna ”Owady w letnim ogrodzie” 

Rodzic pyta dziecko, jakie owady można spotkać w ogrodzie, a następnie pokazuje kilka 

zdjęć lub ilustracji owadów i prosi o ich nazwanie. Krótko opowiada o wybranych gatunkach, 

zwracając uwagę na ważną rolę, jaką pełnią w ogrodzie i sadzie. Dziecko zapamiętuje, że 

owady zapylają kwiaty, przenosząc pyłek z jednego kwiatu na drugi, i że bez nich nie byłoby 

owoców i niektórych warzyw.  

Informacje dla rodzica:  

Pszczoły – to bardzo pożyteczne owady, zapylają kwiaty, dzięki czemu powstają owoce. 

Mieszkają w ulach. Teren, na którym stoją ule, wraz z ulami i wszystkimi narzędziami 

potrzebnymi pszczelarzowi do pracy, nazywamy pasieką. 

Osy – to owady, które można u nas spotkać od kwietnia do października. Giną, gdy 

nadchodzą mrozy. Nie mieszkają tak jak pszczoły w ulach, ale budują swoje gniazda w ziemi 

(wykorzystując nory drobnych zwierzątek) albo w dziuplach lub na strychach. Żywią się 

nektarem z kwiatów i oczywiście, tak jak pszczoły, zapylają kwiaty. Jadają też mięso.  

Motyle – to owady, które żywią się nektarem z kwiatów. Przelatując z jednego kwiatka na 

drugi, przenoszą pyłek i w ten sposób zapylają kwiaty. Są również prawdziwą ozdobą ogrodu, 

ze względu na piękne, kolorowe skrzydła. Niestety ich larwy podgryzają i niszczą liście roślin.  

Trzmiele – to owady, które zakładają gniazda pod ziemią. Zamieszkują nory gryzoni i krecie 

korytarze. Czasem niepoprawnie nazywa się je bąkami. Są bardzo dobrymi zapylaczami. 

Ogrodnicy wykorzystują je do zapylania pomidorów i papryki pod osłonami. Pszczoły nie 

mogłyby tego zrobić, bo nie lubią być w zamkniętej przestrzeni.  

Chrząszcze – tak jak trzmiele mieszkają pod ziemią, w budynkach lub pod korą drzew. Są 

bardzo pożyteczne. Po pierwsze dlatego, ze zjadają mniejsze owady, które niszczą rośliny, po 

drugie, dlatego, że zapylają kwiaty. Do najbardziej popularnych chrząszczy należy biedronka. 



Środki dydaktyczne: zdjęcia lub ilustracje przedstawiające owady: motyle, osy, pszczoły, 

biedronki, trzmiele 

 

2. Zabawa matematyczna „Matematyka z ogródka” 

Dziecko siedzi przy stole, ma do dyspozycji własny zestaw 10 liczmanów. Rodzic 

przedstawia zadania z treścią, a dziecko dokonuje obliczeń.  

Zadanie 1. W ogródku rosło 10 dyń. Ogrodnik zerwał 5. Ile dyń zostało?  

Zadanie 2. Na talerzu leżało 7 truskawek. Ala zjadła 4. Ile truskawek zostało na talerzu?  

Zadanie 3. Na straganie stało 9 pojemników z malinami. Właściciel sprzedał 6 pojemników. 

Ile pojemników zostało jeszcze do sprzedania?  

Zadanie 4. Na grządce w ogrodzie rosło 8 cebul. Mama potrzebowała do obiadu 3 cebule. Ile 

cebul zostało na grządce?  

Zadanie 5. Na krzaku rosło 10 truskawek. Krzyś zerwał 4 dojrzałe owoce. Ile truskawek 

zostało na krzaku?  

Środki dydaktyczne: liczmany  

 

 

3. Zabawa dydaktyczna „Nasz mały stragan” 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem stragan z warzywami: marchewki, ogórki, ziemniaki, cebule 

(po trzy sztuki). Na kartce zapisuje nazwy warzyw. Pod nazwami rysuje uproszczone rysunki 

tych warzyw, a pod rysunkami zapisuje ceny, np. marchewka – 2 zł, ogórek – 3 zł, ziemniaki 

– 1 zł, cebula – 2 zł, informując, że jest to cena za kilogram warzyw. Dziecko siedzi 

naprzeciwko straganu, zaopatrzone w kartki i ołówek. Rodzic opowiada: Pani Jadzia przyszła 

do sklepu i kupiła: kilogram ziemniaków i kilogram cebuli. Ile pani Jadzia zapłaciła za swoje 

zakupy?. Rodzic wykłada na tacę wybrane warzywa, dziecko zapisuje ceny na kartkach i 

próbuje obliczyć wartość zakupów. Kolejne zadania:  

Pani Krysia kupiła dwa kilogramy cebuli i kilogram ogórków. Ile pani Krysia zapłaciła za 

swoje zakupy? Kto wydał więcej: pani Jadzia, czy pani Krysia?  

Pani Renata kupiła kilogram cebuli i dwa kilo marchewki. Ile Pani Renata zapłaciła za swoje 

zakupy?  

Środki dydaktyczne: warzywa: marchewki, ogórki, ziemniaki, cebule (po trzy sztuki), ołówek, 

kartki 

 

 

4. Karta pracy „Oburącz” – załącznik „Oburącz” 


