
02.XII 2020 

Temat dnia: Szron i śnieg 

CELE OGÓLNE: wprowadzenie cyfry 4, doskonalenie umiejętności przeliczania; 

dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, rozumienie pojęć śnieg i szron, 

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 4 papierowe śnieżynki, 4 papierowe czapki w różnych 

kolorach, CD1, cyfry 1, 2, 3 i 4, torebka mrożonek, śnieg, kredki, kartki, kartony, po 4 

papierowe śnieżynki dla każdego dziecka, mazaki, papier kolorowy, klej, nożyczki, 

Karty pracy 1,2, Obrazek 1,3  Monografia cyfry 4, nagranie Trojak , filmy youtube. 

WPROWADZENIE 

R. czyta DZ. wierszyk „Słonie” 

Słonie 

Wanda Chotomska 

Jechał słoń  na wrotkach. 

– Ee, to chyba plotka! 

– Drugi na rowerze. 

– Wcale w to nie wierzę! 

– Hulajnogą trzeci… 

– A co robił czwarty? 

– Śmiał się. Bo ten czwarty  bardzo lubił żarty. 

Po odczytaniu wiersza R.. zadaje Dz. pytania:  

- Ile było słoni w wierszu?  

- Co robiły słonie? 

Co robił pierwszy (drugi, trzeci, czwarty) słoń?  

R. ponownie czyta wiersz, Dz. naśladuje  zabawy słoni.  

 

ZAJĘCIE 

 „Wesołe śnieżynki” – wprowadzenie cyfry 4.  

R. wspólnie z Dz. wycina papierowe śnieżynki i kolorowe czapeczki oraz cyfry 1-4 

(Zał.nr 1) lub według własnego pomysłu. 



Następnie kładzie przed Dz. 3 papierowe śnieżynki i pyta: Ile jest śnieżynek?  

Dz. przelicza i odpowiada.  R. dokłada jedną śnieżynkę.  

Dz. ponownie przelicza  . 

 R  pokazuje cyfrę 4, opisuje jej wygląd i sposób jej pisania, (Obrazek nr 1 ) 

przeliczają elementy w zbiorach , łączą i 2) 

Następnie Dz. kreśli cyfrę 4 całą dłonią w powietrzu oraz palcem na stole, po wzorze 

na ekranie komputera.. 

R. prosi Dz. o doklejenie śnieżynkom różnokolorowych czapek wcześniej wyciętych. 

R pyta: Która z kolei śnieżynka ma czapkę żółtą  (czerwoną, niebieską , zieloną) ? 

Dz. odpowiada  używając liczebników porządkowych- pierwsza, druga, trzecia , 

czwarta. 

Kto policzy?” – zabawa matematyczna.  

Przed Dz. ułożone cyferki 1, 2, 3, 4. Pokazuje na nich odpowiedzi na pytania. 

R. podaje przykładowe zadania: 

 Marta ma 3 czapki białe i 1 niebieską. Ile ma czapek?, 

 Na polanie w lesie są 2 sarny i 1 żubr. Ile zwierząt jest na polanie?,  

W karmniku były  4 wróble. 2 wróble odleciały. Ile zostało?.  

R. może wymyślać jeszcze inne zadania. 

Karta pracy nr 1 

Karta pracy nr 2 dla chętnych dzieci 

Film youtube   https://www.youtube.com/watch?v=36etl-kx_zI   (o cyferkach LULI) 

Na saneczkach” – zabawa ruchowa.  

R. włącza muzykę Trojak  

Gdy muzyka jest szybka, dzieci zjeżdżają na sankach – biegną drobnymi krokami. 

Gdy muzyka zwalnia, wciągają sanki na górkę – wolno maszerują z pochyloną głową.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36etl-kx_zI


• „Szron i śnieg” – zabawa badawcza. W związku z problemem ze śniegiem 

można Dz. odtworzyć film youtbe To tylko woda 

https://www.youtube.com/watch?v=3OrXcWKR6wM   

R. zadaje Dz. pytanie: Jak wygląda śnieg, a jak szron? Jeżeli Dz. nie potrafią udzielić 

odpowiedzi, R. przynosi śnieg i torebkę mrożonek. Na opakowaniu widać szron. 

R. zadaje kolejne pytania: W czym są podobne szron i śnieg? Czym się różnią? 

R. wyjaśnia, że śnieg powstaje w chmurach. Są to maleńkie gwiazdki połączone w 

większe. Szron to igiełki lodu, które powstają, gdy zimne i wilgotne powietrze opada.  

Dz. dotyka śniegu i określają jego właściwości: jest zimny, pod wpływem ciepła się 

rozpuszcza. 

Zabawa plastyczna: (śnieżynki, czapki , kartka, klej, nożyczki, mazaki, kredki, 

mogą być farby). 

Dz. na kartkach przyklejają 4 śnieżynki, każdej dorysowują części twarzy 

oraz przyklejają czapkę. Kolorują kartkę na niebiesko. 

 

 

                                                                                          Miłego dnia    

https://www.youtube.com/watch?v=3OrXcWKR6wM

