
 

Witamy Was bardzo serdecznie "Pszczółki" 

 

    Witajcie "Pszczółki" w nowym miesiącu- bo dziś zaczął nam się grudzień i coraz bliżej do przybycia 

Św.Mikołaja...napewno się cieszycie.Ale zanim odwiedzi nas Mikołaj mamy pare zadań do wykonania.  

1 2 3 Działamy!!! 

Data: 01.12.2021r. 

Temat tygodnia: 

"Czy smoki to dinozaury?" 

-wegiel i górnik 

Cele: 

-rozwijanie umiejetności liczenia 

Aktywność: 

- matematyczna 

 

1. Przywitajmy się wesoło naszą wczorajszą piosenką! 

https://www.youtube.com/watch?v=Sktm5ApRJn4 

2. Nawiązanie do zajęć 

- rozwiązywanie zagadki 

https://www.youtube.com/watch?v=Sktm5ApRJn4


„ Jakie to czarne kamienie 

Palą się jasnym płomieniem ?” 

 

 

- Oglądanie bryłek węgla . Wypowiedzi na temat obserwacji 

-jaki kolor ma węgiel? 

- Do czego jest potrzebny ludziom ? 

3.Zabawa "Przykucanie i szybkie wstawanie" 

Dzieci biegaja po pokoju.Rodzic klaszcze- gdy przestanie klaskać dzieci dzieci 

przykucają.Rodzic zaczyna klaskać dziecko wstaje i biega dalej. 

 

3.Wagoniki z węglem -ćwiczenia w liczeniu (wprowadzenie do tematu) 

Górnik świdrem węgiel kruszy, 

Z latarenki światło spływa. 

Już wagonik z węglem ruszył, 

Winda w góre go porywa. 

Jutro wegla bryły czarne  

Kolejarze w świat powiozą. 



A pojutrze- piece wasze 

Będa grzały na złość mrozom. 

  

 

 

 

 

 



 

 

A teraz spróbujcie odpowiedzieć na pytania; 

- Skąd się bierze węgiel? 

- Kto go wydobywa? 

-co robia górnicy 

-do czego ładuje się wegiel zeby wywieść go na powierzchnię? 

4.Zabawa "Jazda wagoników z węglem" 

Dzieci dobieraja się w pary z rodzicami i stoja jedno za drugim, podając sobie ręce.Tak 

utworzone wagoniki poruszaja sie po pokoju.Na umówiony sygnał zatrzymują się, wykonują 

skłony boczne -nasladują wysypywanie węgla.(zabawę możemy powtorzyć dwa trzy razy). 

5. Liczymy wagoniki. 

- trzy sylwety wagoników: 

Ile wagoników jest na obrazku?Spróbuj policzyć i pokaż na palcach.  

- zasłaniamy jeden wagonik i znów liczymy i pokzaujemy na palcach. 

- zasłaniamy kolejny wagonik i ponownie liczymy pokazjąc na palcach. 

-czym się 

różnią wagoniki? 

-jakich są kolorów ? 

6.Na koniec mamy dla was piosenkę: Śpiewające Brzdące "Praca Górnika" 

https://www.youtube.com/watch?v=7MFF4_ocjeU 

 

 Na dziś to już koniec naszych propozycji. Mamy nadzieję, że Wam sie podobało. 

https://www.youtube.com/watch?v=7MFF4_ocjeU


Pozdrawiamy serdecznie  

Wasze Ciocie 

 

 


