Zadania o ptakach
1. Ptaki z figur.
Dzieci układają z klocków w kształcie figur geometrycznych ( można użyd do tego celu klocki
LEGO lub wycięte z papieru koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty) wymyślone przez siebie
ptaki. Przeliczają, ile elementów w kształcie danych figur zostało użytych.
2. Rozwiązywanie zadao tekstowych. Przygotujcie sobie 10 liczmanów (mogą to byd
zakrętki, patyczki, klocki, kredki kamyczki itp. ) .Czytamy dziecku zadania, a ono stara
się je rozwiązad, dokładając klocki lub je odkładając .


Na drzewie siedziało 6 jaskółek. (Dzieci układają przed sobą 6 klocków). Potem
przyleciały jeszcze 4 wróble. (Dzieci dokładają jeszcze 4 klocki). Ile jaskółek siedzi
teraz na drzewie?
Dzieci liczą klocki i podają ich liczbę, odpowiadając na pytanie.
Dzieci układają działanie: 6 + 4 = 10 i odpowiadają na pytanie. Dla chętnych- mogą też
zapisad działanie na kartce



Na drzewie było 7 wróbelków. (Dzieci układają przed sobą 7 klocków). Przejeżdżający
samochód wystraszył je i wszystkie odleciały. (Odsuwają 7 klocków). Ile wróbelków
pozostało na drzewie?
Dzieci liczą pozostałe klocki i odpowiadają na pytanie.
Dzieci układają działanie: 7 – 7 = 0 i odpowiadają na pytanie.



Na łące było 8 bocianów. ( Dzieci układają przed sobą 8 klocków). Po chwili 3 z nich
odleciały do swoich gniazd. Po paru minutach na łąkę przyleciało kolejne 4 bociany.
Ile bocianów zostało na łące?
Dzieci liczą pozostałe klocki i odpowiadają na pytanie.

Dzieci układają działanie: 8 – 3 = 5
5+4=9
W ten sposób dzieci rozwiązują podobne zadania (tu Paostwa inwencja twórcza).
Możemy też zamienid się rolami- dziecko próbuje wymyślid zadanie, a Wy go
rozwiązujecie.
3. Propozycja pracy plastycznej
Kolorowy papier – pomaraoczowy, żółty, biały i czerwony;
·

Zielony, żółty i czerwony kolorowy papier,

·

6 piórek,

·

nid,

·

ołówek,

·

czarny pisak,

·

nożyczki,

·

klej,

·

słomka koktajlowa.

1. Z zielonego papieru wytnij kółko. Zegnij je wpół. Z czerwonego papieru wytnij 3
niewielkie trójkąty – dzióbek i łapki ptaka.
2. Do wewnętrznej strony jednej z połówek koła przyklej łapki, dziób i jedno pióro –
ogon. Włóż nid. Następnie sklej ze sobą obydwie części koła.
3. Do tułowia ptaka (po obu stronach) przyklej pióra – skrzydełka. Czarnym pisakiem
dorysuj oko. W ten sam sposób wykonaj drugiego ptaka.
4. Nid od jednego z ptaszków przeciągnij prze słomkę. Jeżeli nie poradzisz sobie sam z
tym zadaniem, poproś o pomoc kogoś dorosłego. Zwiąż ze sobą nici obydwu ptaków.
5. Wprowadź przez słomkę jeszcze jedną nid – kiedy zwiążesz jej kooce ze sobą, będzie
można zawiesid ptaszki, które zrobiłeś(łaś)
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