
Zadania 15-18.04.2021r 

I.Pojęcia matematyczne - wprowadzenie cyfry 9: 

1.Na str 10 KP 4  

-policz ile oczek razem wyrzucono na dwóch kostkach 

- przelicz korale 

- ile ich masz? 

- narysuj palcem po wzorze cyfrę 9.  

- powiedz od jakiej cyfry jest ona większa o 1?  

-ułóż , korzystając z  cyferek w albumie, we właściwej kolejności cyfry  od1 do 9 

2. Jeśli posiadasz dwie kostki w domu spróbuj rzucić nimi tak, by  po dodaniu oczek na obu kostkach  

razem było 9  

- jakie rzuty są możliwe? 

- zapisz je lub narysuj na kartce 

3. Na str 10 KP4 

- wykonaj zadanie z kukiełkami oraz zadanie z krzesłami w teatrze i dziećmi. 

4. Na str 63 KP Liczenie-  

-  przyjrzyj się uważnie  i zapamiętaj jak wygląda cyfra 9, opisz ją słowami, powiedz do czego jest 

podobna, co przypomina Ci jej kształt 

-poćwicz pisanie cyfry 9 

- przejdź przez labirynt 

5. Na str 64 KPLiczenie  

- policz maski i wykonaj działania na dodawanie. 

6. Możesz dodatkowo ulepić  cyfrę 9 z plasteliny  albo zbudować z klocków- a może masz inny pomysł 

z czego ją zrobić? 

7. Pomyśl i powiedz , czego w domu może być 9, co uda ci się wyszukać- możesz to narysować. 

II. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej, pamięci i uwagi: 

1.- Na str 66 KP Czytanie i pisanie-  dorysuj wszystko , czego brakuje na kolejnych obrazkach 

przedstawiających kota w butach 

-Czy pamiętasz tę baśń? Jeśli tak, opowiedz ją rodzicom. Jeśli nie- poproś o przeczytanie i potem 

opowiedz 

2. Na str 63 KP czytanie i pisanie na dole strony dokończ rysować maskę, napisz zdanie po śladzie i 

przeczytaj  

III.Kodowanie : 

1.- Na str11 KP4 pobaw się kukiełkami i pomóż im zająć miejsca zgodnie z wyznaczonymi kodami. 

2.Na str63KP czytanie i pisanie- rozszyfruj kod cyfrowo-literowy, odczytaj wyrazy i powiedz , czym 

różnią się te miejsca. 

3. Na str 65KP czytanie i pisanie odgadnij, jakie książki polubiły dzieci. 

IV.Ćwiczenia w czytaniu: 

- Na str 64KP poćwicz czytanie tekstu o smoku i przeczytaj rodzicom 

-zapytaj rodziców, jak bardzo się cieszą, że potrafisz czytać 

V. Grafomotoryka i sekwencje:  

- na str 65 KP czytanie i pisanie – dokończ rysować  i kolorować zakładki. 

VI. Zadania baaardzo obowiązkowe: 



1.Baw się wesoło i jak najwięcej!!!!!!! 

2. Zrób coś dobrego dla rodziców lub rodzeństwa 


