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„Motyle i kwiaty”
Cele:

– zapoznanie z sześcianem,

– rozwijanie sprawności manualnych i aktywności twórczej.

1. Spróbuj powiedzieć o czym mówią zagadki pani Bożeny Formy „Mieszkańcy łąki”

– Wiosną i latem się pojawia, kiedy ranek nastaje jej kropelki są na kwiatkach, listkach i na trawie. 

(rosa)

– Na niebie jej barwy pięknie się mienią, jak most ogromny łączy niebo z ziemią. (tęcza) 

– Błyszczący na jej plecach płaszczyk czerwony, czarnymi kropkami pięknie ozdobiony. (biedronka) 

– Rozciąga policzki jak woreczki małe. Zimowe zapasy przenosi w nich całe. Na czas mroźnej zimy, 

gromadzi je w norze. Ma miłe futerko, znacie go może? (chomik) 

– Ma barwne skrzydła, fruwa nad łąką i bardzo lubi, gdy świeci słonko. (motyl) 

– Jak się ten owad nazywa? Przez cały dzień pracuje. Na plecach nosi ciężary, kopiec wielki buduje. 

(mrówka) 

2.  Wypełnij kartę pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz. 4 str. 39.

Nazwij zwierzęta przedstawione na zdjęciach. Powiedz, które z nich to owady, otocz je pętlą. 

Dokończ rysować motyle według podanego wzoru. Jeśli masz ochotę możesz pokolorować motylki.

 

3. Zabawy z sześcianem.

Czy pamiętasz jak wygląda kwadrat? Spróbuj narysować go w powietrzu. Teraz z pomocą osoby dorosłej 

narysuj kwadrat na kartce, wytnij go i odłóż na stolik. Popatrz na niego i powiedz jakie boki ma kwadrat.

Następnie obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=bFESRkWLu98 

Znajdź w domu przedmioty, które mają kształt sześcianu. Mogą to być te, które zostały pokazane na filmie. 

Weź jeden z nich do ręki. Porównaj go do wyciętego kwadratu.

Sześcian to bryła, która składa się z sześciu takich samych ścian. Każda z tych ścian to kwadrat. 

Spójrz teraz na wycięty przez Ciebie kwadrat, to jest figura płaska.

Otwórz karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz. 4 str. 40.

Powiedz czym się różnią pokazane na obrazkach sześciany. Następnie policz głośno z ilu ścian składa się 

rozłożony sześcian. Na każdej ścianie narysuj innego owada. 

https://www.youtube.com/watch?v=bFESRkWLu98


4. Zabawy z kostką.

a) Potrzebna będzie 1 kostka do gry.

Rzucaj kostką i za każdym razem podawaj liczbę o jeden większą od liczby wyrzuconych oczek.

Zabawę można powtórzyć z podawaniem liczby o jeden mniejszej od liczby wyrzuconych oczek.

b) Potrzebne będą 2 kostki.

Rzucaj kostkami jednocześnie. Za każdym razem dodawaj do siebie liczbę wyrzuconych oczek. Możesz 

także zapisywać te działania na kartce.

5. Praca manualna – lornetka do obserwacji owadów.

Potrzebne materiały: 2 rolki po papierze toaletowym, klej lub taśma klejąca, nożyczki, wstążka lub sznurek, 

dziurkacz lub zszywacz oraz materiały plastyczne według pomysłu dziecka.

Chciałabym, żebyś teraz wykonał swoją własną lornetkę. Jestem pewna, że Twoja praca będzie 

przepiękna. :)

– Popatrz na kilka inspiracji i zdecyduj jak chciałbyś ozdobić swoją lornetkę.

–  

–  



–  Przygotuj teraz potrzebne materiały.

– Pamiętaj by najpierw skleić ze sobą 2 rolki, które będą bazą lornetki. Następnie ozdób swoją 

lornetkę i przymocuj sznurek lub wstążkę. 

– Gotowe :)

– Jeszcze tylko trzeba posprzątać po pracy i można iść oglądać owady.

POWODZENIA :)

DLA CHĘTNYCH

6. Pokoloruj obrazek.

Odszukaj kartę L w wyprawce. Pokoloruj obrazek.

7. Wypełnij kartę pracy Nowe Przygody Ola i Ady cz. 4 str. 41.

Rysuj szlaczki po śladach, postaraj się nie odrywać ołówka od kartki. 

Wiem, że potrafisz :)

Następnie rysuj motyla po śladach i pokoloruj go. Popraw też po śladzie drogę motyla do stokrotki.

 

POWODZENIA!


