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Czy Krasnoludki już wstały? 

Szybciutko, szybciutko! Dokąd zapraszam Was dziś? 

Dziś zapraszam Was do takiego sklepu, gdzie można kupić 

wiele różnych produktów: owoce i warzywa, słodycze i nabiał, 

a nawet buty, ubrania i zabawki. Taki sklep to supermarket. 

Zobaczcie jak wygląda. 

 

Zapewne nie raz byliście z Mamusią lub Tatusiem w takim 

sklepie na zakupach. 

Są tam specjalne wózki na zakupy, są wagi, są kasy (które 

nazywają się tak dziwnie... fiskalne ;)  



  

   

Zrobicie tam z  zakupy? ;) 

Zapraszam do zabawy w popularną grę "memo". Znajdźcie 

dwa takie same obrazki. 

Bawcie się dobrze :) 

         https://learningapps.org/watch?v=p15ptvebj20 

Muszę Wam się przyznać, że i Ja  byłam dziś na zakupach i... 

trochę” poszalałam”;) pomożecie mi liczyć koszyki i torby       

z zakupami, żeby nic się nie zgubiło? 

Ile toreb wypełniła zakupami Pani Iwona ? 

https://learningapps.org/watch?v=p15ptvebj20


 

 

Ile koszyków wypełniła koszykami Pani Ania ? 

 

A ile toreb zakupów ma Pani Zosia ? 

 

Czas posegregować zakupione produkty. Tym razem 

posegregujemy je według kolorów. 

        https://learningapps.org/watch?v=pjfr8gxza20 

  

 

https://learningapps.org/watch?v=pjfr8gxza20


 Posłuchajcie piosenki, może spróbujecie się jej nauczyć 

              https://www.youtube.com/watch?v=CGIM2ZlZDOc 

Popatrzcie na ilustrację poniżej. To właśnie cukiernia. Na 

półkach pełno smakołyków: pączki, rurki z kremem, ciastka 

czekoladowe. W szklanej gablocie same torty. 

A i lody w niej można kupić. W dodatku w różnych smakach.  

A jaki jest Wasz ulubiony? 

 

 

Popatrz na obrazek poniżej... Czy potrafisz powiedzieć         

w jakich kolorach są lody? 

Nazywaj i pokazuj paluszkiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=CGIM2ZlZDOc


 
 

 

Popatrzcie na ilustrację poniżej. Pokażcie paluszkiem 

wszystkie torty i torciki, na których jest jedna świeczka. 

Czy potraficie policzyć po ile świeczek jest na pozostałych 

tortach? 

Czy na wszystkich tortach są świeczki? A ile świeczek 

byłoby na Twoim torcie? 

 
 

 



Czy myślicie, że tylko dzieci lubią słodycze? Nie, nie tylko. 

Posłuchajcie zresztą wierszyka... 

 

Kto, podobnie jak dzieci, lubił słodycze? 

Gdzie pofrunęła mucha?  Jakimi słodkościami zajadła się mucha? Kto 

przegonił muchę? W jaki sposób? 

Macie ochotę na jeszcze odrobinę zabawy? Wydrukujcie  zatem 

kartę pracy. Pokolorujcie bardzo dokładnie obrazek,  uzupełnijcie  

kontury lodów farbami plakatowymi.  

A może poprosicie Mamusię o zrobienie takich smacznych lodów. 

Pozdrawiam serdecznie pani Iwona  

 



 


