
Temat dnia : Wyruszamy na rowerowy szlak. 

edukacja matematyczna - sprawdzam siebie 

M.cz.2 s 25 - 26 z.1-8 

edukacja muzyczna - swobodny taniec przy ulubionej muzyce, naśladowanie za pomocą gestów i 

ruchów, w jaki sposób odpoczywają na świeżym powietrzu, a rodzeństwo, czy bliscy mogą 

odgadywać co to jest za czynność. 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich ulubionych form wypoczynku na świeżym powietrzu. 

 

edukacja polonistyczna -PZ cz.3 s.52 -53 - Wyprawa rowerowa - praca z tekstem 

Słuchanie opowiadania czytanego przez rodzica. 

- Rozmowa sprawdzająca zrozumienie tekstu kierowana pytaniami, np. Jak maja na imię bohaterowie 

opowiadania? Kiedy miała się odbyć wyprawa rowerowa? Gdzie chłopcy mieli się wybrać na 

wycieczkę? Co chcieli tam zobaczyć? Czy zachowanie Marcela jest poprawne? Jakie błędy popełnił 

Marcel, gdy chciał się wybrać na wyprawę rowerową? Czy takie zachowanie jest godne pochwały, czy 

nie? Dlaczego ? Jaką przygodę mieli chłopcy podczas wyprawy? Jak mogła się skończyć ta wyprawa i 

co było tego powodem? 

- Wypowiedzi dziecka na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji. 

 

- Wprowadzenie dwuznaku dz,Dz - wyszukiwanie litery w tekście, odczytywanie wyrazów z literą dz. 

- Wyszukiwanie przedmiotów w otoczeniu, w których słychać głoskę dz. 

- Z cz.3 s.42-43 ćw 1-4 - ćwiczenia w pisaniu liter dz,Dz w izolacji i w wyrazach. Poćwicz przepisywanie 

tekstu ze s.52 - odczytaj co zapisałeś, zwróć uwage na staranny i prawidłowy kształt liter. 

 

- Naucz się czytać tekstu ze s.52- 53 

 

edukacja społeczna - Jak przygotować się do wyprawy rowerowej?  

- Swobodne wypowiedzi na temat przygotowania roweru do jazdy po zimowej przerwie. 

- Omówienie podstawowych elementów budowy roweru.  

- Zwrócenie uwagi na bezwzględny zakaz poruszania sie po drogach bez opieki dorosłych 

Uwaga - Rower musi być wyposażony w światło pozycyjne przednie ( barwa biała), światło pozycyjne 

tylne (barwa czerwona), światło odblaskowe tylne czerwone o kształcie innym niż trójkąt, 

przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o 

nieprzeraźliwym dźwięku. 

 

edukacja techniczna - wytnij z tektury (opakowania po butach) lub z bloku technicznego model 

roweru ,doklej elementy roweru, zachęcam do inwencji twórczej, można także narysować , 

namalować , wykleić na kartce, ulepić z plasteliny. 

 

Zabawa matematyczna - Kto ma więcej?- doskonalenie umiejętności rachunkowych. 

Dzieci w parach rzucają kolejno trzema kostkami. Sumują oczka z tych dwóch kostek, na których 

wypadło więcej oczek niż na trzeciej, i od sumy tych oczek odejmują oczka z trzeciej kostki. Osoba , 

która ma wyższy wynik, otrzymuje punkt ( punkty zapisuje się na kartce) . Po ustalonej liczbie rzutów 

podlicza się wyniki. Wygrywa osoba, która zdobędzie więcej punktów. 

Uwaga - dzieci mogą robić obliczenia na liczydle koralikowym lub patyczkach. 

 

Miłej zabawy - pozdrawiam - Renata Gajdosz 
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