
Piątek, 14.01.2022 r. 

NAUCZANIE ZDALNE 

Temat kompleksowy: Dokarmiamy ptaki, przeliczanie w zakresie 8 i więcej. 

Cele:  

wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, 
doskonalenie umiejętności matematycznych, 
kształtowanie pojęcia matematycznego „tyle samo”, 
rozwijanie sprawności ogólnej, 
rozwijanie umiejętności plastycznych. 
 
Przebieg: 

1.  Słuchanie wiersza Bożeny Formy pt.: „ Goście w karmniku”. 

Będzie wielka uczta, 

przyleciały ptaki. 

Ziarnem wypełniły 

karmnik przedszkolaki. 

Cieszą się sikorki, 

wróbelki ćwierkają. 

Ze smakiem z karmnika 

wszystko zjadają. 

Chociaż śnieg przysypał 

wszystko dookoła, 

zawsze można liczyć 

na dzieci z przedszkola. 

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania. 

Co zrobiły przedszkolaki, gdy zobaczyły za oknem ptaki? 

Jakie ptaki przyfrunęły do karmnika? 

Co najchętniej zjadają sikorki? 

Co należy sypać do karmnika? 

 

Sypanie chleba i dawanie go do jedzenia ptakom nie jest właściwe, gdyż ptaki chorują po jego 

zjedzeniu.  

Rodzic prezentuje dzieciom obrazki przedstawiające ptaki, które można spotkać zimą w naszym 

klimacie, przedstawia także nazwy tych ptaków do czytania globalnego (gil, sikorka, gawron, 

wróbel). Wykorzystujemy obrazki ptaków z wczorajszego dnia. Podpisujemy ptaki odpowiednią 

nazwą.  

 

gil wróbel sikorka gawron 



2.  „Sypiemy ziarenka” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie pojęcia „tyle samo”. 

Potrzebne materiały: 

- kartoniki z narysowanymi ziarnami  

- fasola lub klocki 

- kartka – karmnik (talerzyk) 

Każde dziecko ma kartkę – karmnik. Na jej środku rodzic kładzie nasiona fasoli – ziarna dla ptaków. 

Dzieci podchodzą, biorą tyle ziaren fasoli, ile chcą, ile zmieści im się w jednej garści i zanoszą je do 

karmnika.  

Rodzic ma przygotowane kartki z narysowanymi ziarnami od trzech do dowolnej liczby (liczbę 

uzależniamy od sprawności przeliczania dzieci). Dzieci mają za zadanie zrobić tak, by w ich 

karmnikach było dokładanie tyle samo ziaren, ile w prezentowanym „karmniku” – dokładają lub 

odkładają.  

 

 
3. „Ptaki w karmniku” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.  

Ustalamy z dzieckiem miejsce w pokoju, które będzie karmnikiem. Dzieci-ptaki poruszają się po 

pokoju. Na hasło Do karmnika!  Dzieci biegną do karmnika i liczą uderzenia w bębenek następnie 

podają liczbę. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

4. „Dodaję i odejmuję” – zabawy matematyczne. 

Potrzebne materiały: 

- guziki lub klocki 

- miseczka 

Dzieci wykonują polecenia zgodnie z instrukcją rodzica. 

Dziecko bierze 10 guzików i wkłada je do miseczki. Następnie wykorzystają guziki do ilustrowania 

działań matematycznych. 

 

- W karmniku siedziały 4 wróbelki. Przyleciały do nich jeszcze 2 wróble. Ile wróbelków siedzi w 

karmniku? 

- W karmniku były 3 wróble. Przyleciały do nich 4 jemiołuszki i 2 wrony. Ile ptaków 

jest w karmniku? 

- W karmniku siedziało 10 wron. 4 wrony najadły się i odleciały. Ile wron zostało 

w karmniku? 

- W karmniku było 9 sikorek. 7 sikorek poleciało na drzewo. Ile sikorek zostało 

w karmniku. 

 

5. Wykonujemy kartę pracy, cz. 2, s. 42. 

Popatrz na rysunki i posłuchaj. Przeczytaj zapisane działanie. Policz wróbelki. 

Wpisz odpowiedni wynik. 

 



6. „Karmnik dla ptaków” – wykonanie pracy plastycznej z dostępnych materiałów. Niżej 

propozycje. 

 

               
 

          
 

 
 
 

7. Zabawy ruchowe w domu. 
 
https://youtu.be/RsKRBBhgrYQ 
 

 
 

Dodatkowe zadania dla chętnych dzieci. 

• Rodzic podaje dziecku nazwę ptaka, a dziecko wyklaskuje (dzieli na sylaby) podane słowo, 

następnie wpisuje w tabelę cyfrę. Teraz pora na policzenie głosek (głoski liczymy na palcach 

poprzez wymawianie głosek i dotykanie kolejno palców), wynik końcowy również zapisuje 

dziecko w tabeli.  

 

 Ilość sylab Ilość głosek 
gil   
gawron   
wróbel   
sikorka   

https://youtu.be/RsKRBBhgrYQ


• Przygotowanie do czytania. Z podanych liter ułóż wyraz. Dziecko wycina litery i układa nazwy 

ptaków, następnie przykleja na kartkę. 

 

L I G 
I K S O A R K 
N G O A W R 

 

 


