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I. „Choinka” ćwiczenia wyrazistej wymowy. I 9, IV 2, IV 5 

II. „Świąteczne ozdoby” ćwiczenia klasyfikacyjne. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.     

      IV 12, IV 2. 

Przebieg dnia: 

I. Nauczyciel recytuje wiersz E. Chilińskiej-Karpowicz” Choinka”, a dzieci jak echo 

powtarzają 

za nim każdy wers, dokładnie wymawiając słowa. 

Choineczka rośnie w borze i napłakać się nie może, 

że samotna tutaj stoi, nie rozświetla twych pokoi 

bombeczkami, gwiazdeczkami, 

bombeczkami, gwiazdeczkami. 

Choineczka stoi w borze i nacieszyć się nie może, 

że w pokoju będzie stała, salon wielki rozświetlała 

bombeczkami, gwiazdeczkami, 

bombeczkami, gwiazdeczkami. 

Oglądanie rysunków bombek. Wskazywanie wśród bombek tego samego rodzaju tych, które 

się nieznacznie różnią, i ich zaznaczanie. 

 

II. „Świąteczne ozdoby” – ćwiczenia klasyfikacyjne. 

Nauczyciel przygotował wycięte z kolorowego papieru sylwety bombek w kolorach: żółtym, 

fioletowym, różowym, pomarańczowym, czerwonym i niebieskim; w kształcie koła, owalnym 

(elipsy), prostokątnym, trójkątnym, kwadratowym i w kształcie pajaca. 

Dzieci siedzą w kole, w którego środku leżą sylwety i są rozłożone kółka do sersa (małe 

obręcze). 

1. Segregowanie sylwet ze względu na jedną cechę – kolor. 

Nauczyciel pyta: 

− Czym różnią się papierowe bombki? 

− W jakich są kolorach? 

− Czym jeszcze się różnią oprócz koloru? (Dzieci powiedzą, że są różne. Nauczyciel 

powinien wyjaśnić, że wtedy mówimy, że różnią się kształtem). 

• Segregowanie bombek pod względem kolorów – wkładanie ich do kółek do sersa: do 

pierwszego – bombek pomarańczowych, do drugiego – żółtych, do trzeciego – fioletowych, 

do czwartego – różowych, do piątego (nauczyciel pokazuje) – niebieskich, a do szóstego 



(nauczyciel pokazuje) – czerwonych.(Bombek jest tyle, że każde dziecko kolejno bierze jedną 

i umieszcza ją w odpowiednim kole). 

2. Porównywanie liczby bombek. 

Dzieci liczą bombki w poszczególnych kołach. Umieszczają przy nich kartoniki z krążkami, 

których liczba odpowiada liczbie bombek w danym kole. Określają, których bombek (w 

jakim kolorze) jest najwięcej, których – najmniej, a których – tyle samo. Potem określają, o 

ile więcej jest bombek w danym kolorze względem innych lub o ile jest mniej. 

3. Segregowanie sylwet bombek ze względu na kształt. 

Nauczyciel mówi: 

– Przypomnijcie, czym oprócz koloru różnią się nasze papierowe bombki. 

• Segregowanie bombek pod względem kształtów do kółek do sersa oznaczonych małymi, 

konturowymi sylwetami bombek. 

Dzieci liczą bombki w poszczególnych kołach i umieszczają przy nich kartoniki z krążkami, 

których liczba odpowiada liczbie bombek w danym kształcie. 

Określają, których bombek (w jakich kształtach) jest najmniej (pokazują je), a których – 

najwięcej (pokazują) lub tyle samo. Porównują ich liczbę. 


