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Piątek 06.11.2020                                                                                                         Biedronki i Jeżyki 

Temat dnia: Kolorowe parasole 

Dzień dobry Biedronki oraz Jeżyki! Dzisiejszego dnia, będziemy rozwiązywać zagadki dotyczące jesieni, 

poukładamy rytmy z sylwet parasoli. Będziemy też dopasowywać ilość kropelek deszczu do cyfry 

znajdującej się na parasolce. Serdecznie zapraszamy.  

1. Jesienne zagadki- układamy na stole zdjęcia przedstawiające: płatek śniegu, krople deszczu, kałuże, 

parasol, słońce, kwiatek, błyskawicę. Prosimy aby dziecko nazwało, to co się na nich znajduje. 

Następnie czytamy zagadkę. Dziecko wskazuje zdjęcie będące rozwiązaniem zagadki i uzasadnia 

swój wybór.  

 

Gdy świeci słońce, stawiasz go w kącie. 

Kiedy deszcz rosi, nad głową go nosisz...(parasol) 

 

Małe krople lecą z nieba, 

wziąć parasol dzisiaj trzeba...(deszcz) 

 

Po deszczu są małe oraz duże. 

Każdy wie, że to (kałuże) 

 

Błyskawice, grzmoty i wichura duża. 

Pewnie każdy zgadnie, że nadeszła...(burza) 

 

W dzień na niebie świeci 

I ogrzewa dzieci... (słońce) 
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2. Zbiórka kasztanów- do przeprowadzenia tej zabawy potrzebujemy kartonowego pudełka lub 

wiklinowego kosza oraz kasztanów. Ustawiamy pośrodku pokoju kartonowe pudełko lub kosz 

wiklinowy, dziecko ma za zadanie trafić kasztanem do pudełka. Dla urozmaicenia mogą Państwo wziąć 

drugie pudełko i dołączyć do zabawy, ustalając z dzieckiem że każdy ma np. 10 rzutów do swojego 

pudełka. Wygrywa ten, który wrzuci do swojego pudełka więcej kasztanów.  

3. Parasolowe rytmy- układanie rytmów z sylwet parasoli. Potrzebujemy: sylwet parasoli w kolorze żółtym 

(4 sztuki) i czerwonym (4 sztuki). 

Drogie Biedronki oraz Jeżyki, proszę policzcie ile jest parasoli w kolorze żółtym, a ile parasoli w kolorze 

czerwonym. Proszę, pokażcie wynik na palcach. Następnie ułóżcie sylwety parasoli parami, zgodnie z 
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zasadą, że w każdej parze musi znajdować się sylweta parasola w kolorze czerwonym i sylweta parasola 

w kolorze żółtym. A teraz zastanówcie się i powiedzcie mi, ile jest parasoli w jednej parze i ile jest par 

parasoli. Teraz układamy łatwy rytm np. parasol czerwony- parasol żółty-parasol czerwony- parasol 

żółty(...) Rytm prezentowany przez Państwa, powinien składać się co najmniej z 3 sekwencji. 

Następnie prosimy o kontynuowanie rytmu dziecko. Później możemy ułożyć trudniejszy rytm np. 

parasol żółty-parasol żółty- parasol czerwony (...) i prosimy dziecko o jego kontynuowanie. 
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4. Parasole i cyferki- rozkładamy przed dzieckiem sylwety parasoli z cyframi od 1 do 10 (zalączone po 

opisie zajęć), a dziecko ma za zadanie dopasować ilość kropelek deszczu do cyfry na parasolce. Jeśli 

nie mają Państwo w domu drukarki, to proponuję wyświetlić parasole na komputerze, a dziecko 

niech dopasuje do cyfry odpowiednią ilość np. klocków.  

5. Cyferkowa parasolka- dla chętnych zostawiamy kartę pracy (załączoną po opisie zajęć), parasolkę którą 

trzeba pokolorować odpowiednimi kolorami według wzoru.  

I to już wszystko na dziś, dziękujemy za udział w zajęciach i życzymy dużo zdrowia i udanego weekendu. 
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Karta pracy dla chętnych- pokoloruj parasolkę według dopasowanych do cyfr kolorów. 
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