
21.05.20 Czwartek – Na naszym podwórku 
 

Przeczytaj wiersz o liczbach. 

 

Na jeden – klaśnij, 
na dwa – skocz, trochę w lewą stronę zbocz. 
Na trzy – machnij nogą prawą 
ale zrób to bardzo żwawo.  
A na cztery – mrugnij okiem,  
pięć – maszeruj równym krokiem. 
Sześć – oznacza podskok w górę,  
jakbyś chciał przeskoczyć górę.   
Siedem to jest kroczek w prawo, 
Osiem – możesz bić już brawo.  
A na dziewięć – "liczba" krzyknij! 
I na koniec stojąc w miejscu – wolno policz do dziesięciu! 
 
W dużych i małych domach mieszkają rodziny. Każdy dom, mieszkanie w bloku ma 
swój numer. Domy i bloki znajdują się przy ulicy. Każda ulica ma swoją nazwę. 
Odpowiedz na pytania: 
Czy mieszkasz w domu, czy w bloku? 
Przy jakiej ulicy mieszkasz? Jaki jest numer Twojego domu? Jaki jest numer 
mieszkania? Ile pięter ma dom? Czy mieszkasz na wsi, czy w mieście? 
 
Wykonaj ćwiczenie 1 str.48. Dzieci mieszkają w domach numer 1(pierwszy), numer 2 
(drugi), numer 3 (trzeci) i numer 4 (czwarty). Policz wszystkie dzieci, a potem osobno 
chłopców, osobno dziewczynki. Następnie rozmieść dzieci w domach, według 
dalszych informacji w tym ćwiczeniu. Pomóż sobie rysując od każdego dziecka 
strzałkę w kierunku domu, w którym to dziecko ma mieszkać. 
Na koniec pod każdym domkiem policz i wpisz liczbę, ilu mieszka chłopów, ile 
mieszka dziewczynek, ile mieszka razem dzieci w domu numer 1, 2, 3, 4? 
 
Dokończ kolorowanie szlaczków w ćwiczeniu 4 str. 50. 
Po wykonaniu ćwiczenia policz , ile jest znaków w każdej linijce. Zakreśl właściwą 
odpowiedź: 
 

W każdej linijce jest inna liczba znaków. 

 
W każdej linijce jest tyle samo znaków. 

 
Posłuchaj piosenki o budowie domu. Wyklaszcz rytm. Kiedy usłyszysz słowa „stuk 
puk, stuk puk” – uderzaj całymi dłońmi o kolana. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ranx-T904iI 
 
„Motyl” – zakodowana kolorowanka. 
Przygotuj sobie patyczki do liczenia. Dodawaj i odejmuj na nich. Zapamiętaj wynik i 
obejrzyj kod kolorów. Na przykład, jeżeli wynik będziesz mieć 10, tę część motyla 
pomalujesz na brązowo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ranx-T904iI






 


