
WTOREK 26.05.2020r. 

Temat: Gdy jest nam nudno 

 

Przypomnienie piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

Kocham cię ti amo je t'aime 

 

Śpiewające Brzdące 

 

Usiądź mamo przy mnie blisko 

I posłuchaj tych słów, 

Ty z pewnością wiesz to wszystko, 

Jednak powiem to znów. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Popatrz mamo w moje oczy 

Ujrzysz w nich miłość mą. 

Nawet bardzo późno w nocy 

Śpiewać będę Ci to. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie…  

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%C5%9Apiewaj%C4%85ce+Brzd%C4%85ce&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwqiTc0N7WsWMQqenRWQWZqeWLWkdbkVAWnoqoUEAMAAxh4YikAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiO5IyC_s7pAhWKxosKHXc6CxYQMTAAegQIDRAF


 

 

Zabawa przy piosenkach 

https://www.youtube.com/watch?v=yajQTJ1EgRA 

https://www.youtube.com/watch?v=qLmQ4gylgXk 

 

„Mój sposób na nudę” – rozmowa z dziećmi, dywanik 

pomysłów. R. zadaje dzieciom pytanie: Co to jest 

nuda?; Co można robić, żeby się nie nudzić? Dzieci 

odpowiadają, a R. zapisuje każdy pomysł na 

kolorowych paskach papieru. Następnie dzieci układają 

pomysły jeden pod drugim.  

„Zabawy z Supełkiem” – zabawa dydaktyczna z 

wykorzystaniem KP4.22. R. wykorzystuje sylwetę 

Supełka, 10 sylwet dzieci oraz komplet cyfr i znaków 

matematycznych z W. Każde dziecko ma komplet cyfr i 

znaków. R. wciela się w Supełka i opowiada dzieciom: 

Mam dziś nudny dzień, choć zapowiadał się bardzo 

wesoło. Dziś po południu mieli przyjść do mnie koledzy 

– pokazuje 10 sylwet. Ilu ich jest? Dzieci liczą i 

wybierają właściwą liczbę. Ale dwóch kolegów 

uprzedziło mnie, że nie przyjdzie – odsuwa dwie 

sylwety. Prosi, by dzieci ułożyły to, co przed chwilą 

zrobił Supełek, ale jest potrzebny do tego znak odjąć. 

Prezentuje go, a dzieci szukają takiego znaku w swoich 

kompletach i układają za liczbą 10. Ilu będę miał gości? 

Dzieci liczą. N. mówi: 10 odjąć 2 równa się 8. Dzieci 

kończą układanie działania: 10 – 2 = 8. Zbierają 

https://www.youtube.com/watch?v=yajQTJ1EgRA
https://www.youtube.com/watch?v=qLmQ4gylgXk


wszystkie liczby i znaki, a zostawiają tylko liczbę 8. Ale 

to nie koniec – potem zadzwoniło jeszcze 2, że są chorzy 

i też nie przyjdą. R. odsuwa dwie sylwety: 8 odjąć dwa? 

Ilu zostało? Ułóżcie kartoniki. Dzieci układają, a 

następnie wspólnie czytają: 8 – 2 = 6. Po kilku takich 

ćwiczeniach dzieci wykonują ćwiczenia w KP4.22.  

„Kucany berek” – zabawa bieżna. Dzieci stoją w 

rozsypce. Jedno dziecko jest wybrane do roli berka. 

Jego zadaniem jest dotknięcie lub złapanie dziecka, któ-

re zostaje berkiem. Dzieci nie chcąc być złapane – 

kucają.  

„Kręgle-słupki” – zabawa z celowaniem. Dzieci dzielą 

się na dwa zespoły. Jeden to kręgle-słupki. Drugi zespół 

ma piłki. „Dzieci-kręgle” są rozstawione w dwóch lub 

trzech rzędach, w szachownicę. Dzieci z drugiego 

zespołu turlają piłki tak, by te dotknęły „dzieci-kręgli”. 

Dziecko, które zostało dotknięte – odchodzi. Każde 

dziecko ma trzy próby w zbijaniu kręgli. Wygrywa ten, 

kto zdobędzie najwięcej punktów. Potem następuje 

zamiana ról.  

 

 „Czytam i liczę” – zabawa dydaktyczna z 

wykorzystaniem PiL 73. Dzieci wykonują ćwiczenia w 

PiL 73. Samodzielnie odczytują zdania, wpisują liczby i 

przeliczają na palcach 

 

Karta pracy z okazji dnia Matki.  

 



http://nowowydane.pl/cen/1898-karta-pracy-dzien-

mamy 

Utrwalenie głosek 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/41c03

1e3059fd5cca6532a791cb559b6_/index.html 

 

http://nowowydane.pl/cen/1898-karta-pracy-dzien-mamy
http://nowowydane.pl/cen/1898-karta-pracy-dzien-mamy
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/41c031e3059fd5cca6532a791cb559b6_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/41c031e3059fd5cca6532a791cb559b6_/index.html

