
Czołem szanowne Rodzinki i kochane Jeżyki. 

Dziś mamy środę, 15 grudzieo i jest to przedostatni dzieo zdalnej edukacji, cieszycie się? 

Postarajcie się jeszcze troszkę wytrzymad, chod wiemy, że nie jest Wam łatwo. 

 

Temat tygodniowy: Prąd pomaga w przygotowaniu do świąt. 

Temat dnia: Świąteczne wypieki. 

Aktywnośd: matematyczna 

Cele: 

- doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów 

- doskonalenie techniki przeliczania 

- zachęcanie do włączenia się w prace domowe 

 

Zaczynamy! 

1.Na początek jak zwykle przywitajmy się. 

Tym razem otwórzcie sobie stronę z podaną muzyką  i wykonujcie ruchy 

zgodnie z muzyką i słowami „Przywitajmy się wesoło”. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

 

2. Po muzycznej powitance przypomnimy sobie wiersz, który często 
powtarzaliśmy w przedszkolu o częściach ciała, pamiętacie? 

Tu paluszek, tu paluszek, 

kolorowy mam fartuszek. 

Tu jest rączka i tu druga, 

tutaj oczko do mnie mruga. 

Tu jest Bużka, tu ząbeczki, 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


tu wpadają cukiereczki. 

Tu jest nóżka i tu nóżka, 

chodż zatańczyd jak kaczuszka. 

 

Recytując wiersz pokazujcie wymienione części ciała. Możecie nauczyd tego 
wiersza mamę, tatę, babcie, dzidziusia, brata, siostrę. 

3. Przechodzimy do zajęd głównych . 

Posłuchajcie wiersza A. Bednarek pt. „Świąteczne pierniki”, który będzie 
nawiązaniem do dalszej rozmowy. 

„Świąteczne pierniki” 

 

Ojej cóż za zapach 

cynamon goździki 

coś mi się wydaje 

że ktoś upiekł  pierniki 

 

świąteczne pierniki 

serduszka dzwoneczki 

kształty przeróżne 

nawet gwiazdeczki 

 

rumiane pachnące 

pięknie przystrojone 

zapewne na choince 

będą zawieszone 

 

 



Odpowiedzcie na kilka pytań: 

- Jaki przysmak świąteczny został upieczony w wierszu? 

- Zapach jakich przypraw roznosił się w kuchni? (rodzice mogą dad dziecku do 
powąchania przyprawy takie jak: cynamon, gożdziki, przyprawa do piernika) 

- Jakie kształty mogą mied świąteczne pierniczki? 

 

Jakie ciasta oprócz pierników mama piecze na święta? Potraficie nazwad te 
ciasta? Z pomocą dorosłych dopasujcie produkty, które są wykorzystane do 
upieczenia danego ciasta. 

                                                         

                                            

                                                



                                     

 

Świetnie Wam poszło!!!!! 

 

4. Teraz troszkę posegregujemy.  

Możecie sobie tą stronę wydrukowad i wyciąd pierniczki, możecie paluszkiem 
pokazywad na monitorze komputera, jak Wam wygodnie. 

Przed Wami kilka rodzajów pierniczków. 

Zastanówcie się czym różnią się te pierniczki………. Jasne, oczywiście, że 
kształtem. Bardzo Was proszę, abyście je posegregowali na talerzykach bądż na 
kolorowych kartkach. 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

Jeśli pierniczki macie wydrukowane, posegregujcie je według kształtu: 

- na czerwony talerzyk (kartkę) połóżcie piernikowe ludziki 

- na niebieski talerzyk (kartkę) – piernikowe serca 

- na zielony talerzyk (kartkę) – piernikowe choinki 

 

Jeśli nie macie możliwości wydrukowania ich pokażcie paluszkiem na 
monitorze, gdzie są piernikowe ludziki, gdzie serca a gdzie choinki. 



Przyjrzyjcie się jeszcze raz ciasteczkom i powiedzcie na oko: 

- których pierniczków jest mało? 

- Których pierników jest najwięcej? 

 

Teraz policzcie ciasteczka:  

- Ile jest piernikowych ludzików? 

- Ile jest piernikowych serduszek? 

- Ile jest piernikowych choinek?  

 

- Których pierników jest więcej, choinek czy serduszek? 

- Których pierników jest więcej, piernikowych ludzików czy serduszek? 

 - Których pierniczków jest mniej serduszek czy piernikowych ludzików? 

- Których pierniczków jest mniej piernikowych ludzików czy choinek? 

 

A przyjrzyjcie się teraz ciasteczkom poniżej.  

Czym one się różnią?.............................Oczywiście wielkością. 

Jeśli możecie wydrukujcie je i posegregujcie na małe i duże, jeśli nie to pokażcie 
paluszkiem, które są małe, a które są duże. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Policzcie : 

- Ile jest małych pierników? 

- Ile jest dużych pierników? 

- Których jest więcej, a których jest mniej? 

 

Dziś poradziliście sobie wspaniale, wielkie gratulacje dla Was  

i całej Waszej załogi!!!! 

Życzymy udanych wypieków. 

Do usłyszenia jutro!!! 

N. Nalepa 

E. Godlewska 

 

 

Dla chętnych dzieci:  

- kolorowanka piernikowego ludka 

- doskonalenie umiejętności liczenia 



 



 


