
Scenariusz na dzień 07.05.2020r. (czwartek)  „SPORT TO ZDROWIE” 

 

 

I. Zabawy matematyczne. Poznajemy znaki:>,<,=. 

 

1. Wprowadzenie do zabawy wierszem Iwony Rup „Sport to zdrowie” 

Sport to zdrowie, proszę państwa, a więc wszyscy się starajmy,  

aby zadbać o swe zdrowie, sporty różne uprawiajmy.  

Można jeździć na rowerze, grać w tenisa, koszykówkę,  

pływać, biegać, dużo ćwiczyć, grać też w nogę i siatkówkę.  

 

2. Rozmowa z dziećmi na temat potrzeby dbania o kondycję fizyczną:  

- Dlaczego powinniśmy się gimnastykować? 

- Jakie ćwiczenia lubicie najbardziej? 

- Jakie przybory można wykorzystywać do ćwiczeń?  

 

3. Zabawa „Mniej, więcej, tyle samo”. Rozwijanie matematycznego myślenia. 

Do zabawy potrzebne będą: kilkanaście kolorowych kółek (szablony piłek), 6 szarf 

(ze wstążki  lub sznurka), karteczki z cyframi i znakami matematycznymi: =, <, >. 

W pierwszym etapie Rodzic rozkłada na podłodze piłki. Zadaniem dziecka jest umieścić je w 

2 szarfach według instrukcji Rodzica. Przeliczanie elementów. Dobieranie odpowiednich 

cyfr. Prezentacja  znaku „=”. Umieszczenie znaku „=”  między cyframi, np. 4 = 4.  

 W drugim etapie Rodzic znów rozkłada na podłodze piłki. Zadaniem dziecka jest umieścić je 

w kolejnych 2 szarfach według instrukcji Rodzica. Przeliczanie elementów. Dobieranie 

odpowiednich cyfr. Prezentacja znaku „>”. Wyjaśnienie dziecku zasady stosowania znaku 

większości. Umieszczenie  

znaku  „>”  między cyframi, np. 5 > 3.  

W trzecim etapie Rodzic ponownie rozkłada na podłodze piłki. Zadaniem dziecka jest 

umieścić je w ostatnich 2 szarfach według instrukcji Rodzica. Przeliczanie elementów. 

Dobieranie odpowiednich cyfr. Prezentacja znaku „<”. Rodzic wyjaśnia dziecku zasadę 

stosowania znaku mniejszości „<”.   Umieszczenie znaku „<” między cyframi, np. 2 < 6. 

4. Wykonaj Karty pracy  nr 4, str. 66, 67 

https://akademia.pwn.pl/view/3d56e1d6-0cc5-4b7b-8151-

489094af3910/37894/NT6_W_zdrowym_ciele_zdrowy_duch_tydzien_32.pdf 

 

Część II. Zabawy plastyczne „Mój ulubiony sport” 

1. Obejrzyjcie wspólnie ilustracje i porozmawiajcie o różnych dyscyplinach sportowych. 

Wykonanie ćwiczenia 3 w KP4, s. 69. 

 https://akademia.pwn.pl/view/3d56e1d6-0cc5-4b7b-8151-

489094af3910/37894/NT6_W_zdrowym_ciele_zdrowy_duch_tydzien_32.pdf 

 

 2. Wykonajcie wspólnie z mamą, tatą lub rodzeństwem kredkami świecowymi lub 

pastelami rysunek przedstawiający dzieci uprawiające różne dyscypliny sportowe.         
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