
 

 

Miejsca, które znam 
5 maja 2020 rok 

 

1. Wykonajcie kartę pracy w wersji on-line (s. 21) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

2. Rozmowa na temat miejsc w mojej miejscowości, które należy odwiedzić 

Opowiedzcie o miejscach w swojej miejscowości, które znacie, odwiedzacie            

z rodzicami. Wypowiedzcie się na temat swojego miejsca zamieszkania.  

− Z czego znany jest nasz region? 

− Co jest najbardziej charakterystyczne w naszej miejscowości?  

− Co się wam najbardziej podoba?  

3. Nauka pierwszej zwrotki i refrenu piosenki „Najpiękniejsze miejsce świata” 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 

1. Są na całym świecie miasteczek tysiące  

i są też wioseczki jak z bajeczki. 

Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,  

tam domki, łąki, pola, rzeczki.  

 Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.  

Tutaj swoje mam radości i troski.  

Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam. 

To jest mój kawałek Polski. 

Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód!  

Taki to mój mały cud!  

 

4. Wykonajcie  kartę pracy w wersji on-line (s. 22) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

5. Zabawy z kostkami 

Przygotujcie dwa zestawy kostkek do gry. W pierwszym zestawie – 

przeznaczonym do dodawania – kostki mają zaklejone sześć kropek, puste pole 

będzie liczone jako zero. W drugim zestawie – przeznaczonym do odejmowania – 

jedna kostka jest bez zmian, a druga ma kropek: sześć, siedem, osiem, dziewięć i 

dwa razy po dziesięć.  

a) Dodawanie z użyciem kostek. 

Rzucacie kolejno dwiema kostkami z pierwszego zestawu. Po wyrzuceniu liczycie 

oczka np.. 

5 + 4 =9  

b) Odejmowanie z użyciem kostek. 

Kochani rzucacie kolejno kostkami. Najpierw tą z większą liczbą oczek, a potem 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


 

 

tą drugą. Liczycie oczka wyrzucone na pierwszej, a potem – na drugiej kostce. Od 

liczby kropek z pierwszej kostki odejmijcie liczbę kropek z drugiej kostki np.. 

10 – 6 = 4  

 

6. Wykonajcie karty pracy „Litery i liczby” dostępne w wersji on-line  

6-latki (s.75)  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-

2/mobile/index.html#p=76 

5-latki 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dodawanie/matematyka-

dodawanie-10-el-01-kolor.pdf 
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