
Data: 26.06.2020 

Grupa: IV 

Temat dnia: "Na wyspach Bergamutah"  

Cele:  

Dziecko: 

– nazywa figury geometryczne, odnajduje je na ilustracji IV.12. 

– obserwuje zachowanie różnych przedmiotów na wodzie IV.13. 

– wykonuje różne formy ruchu I.5. 

– bierze udział w zabawie naśladowczej IV.7.  

– uważnie słucha tekstów literackich i wskazuje w nich zabawne elementy IV.3. 

– rysuje po śladzie i dorysowuje brakujące elementy obrazka IV.11. 

 

Materiały dydaktyczne: P4 s. 58, duża karta grafomotoryczna, wiersz J. Brzechwy  

„Na Wyspach Bergamutach” 

 

Zabawa poranna: 

• „Jaka to figura?” – zabawa rozwijająca spostrzegawczośd 

Dzieci nazywają przedstawione na ilustracji figury geometryczne i rysują je po konturach. Następnie 
przeliczają figury i rysują odpowiednią liczbę kresek. KP4 s. 58 
 

 

Zajęcia: 

 

Zadanie 1 

• „Jesteśmy na bezludnej wyspie” – zabawa naśladowcza  

Prosimy dziecko, aby pomogło nam rozładowad ze statku ładunek niezbędny do rozbicia obozu na 
wyspie. Następnie naśladujemy podawanie różnych skrzyo, np. ciężkich, gorących, lepkich. Na 
zakooczenie wnosimy skrzynkę z prawdziwymi przedmiotami i ustawiamy ją na środku a wniej leży: 
List w butelce – słuchanie wiersza J. Brzechwy 
„Na wyspach Bergamutach”. 
Prezentujemy znalezioną w skrzynce butelkę, a w niej list.  
Wyjmujemy kartkę i czytamy umieszczony na niej tekst. Rozpoczyna od wstępu:  
 
Kochane Dzieci, wylądowaliście na jednej z wysp 
archipelagu Bergamutów. Posłuchajcie, co tutaj 



znajdziecie.  
Z uszanowaniem – Tubylcy. 
 Następnie czytamy treśd wiersza J. Brzechwy. 
 

„Na Wyspach Bergamutach“ 

Na Wyspach Bergamutach 

Podobno jest kot w butach, 

Widziano także osła, 

Którego mrówka niosła, 

Jest kura samograjka, 

Znosząca złote jajka, 

Na dębach rosną jabłka 

W gronostajowych czapkach, 

Jest i wieloryb stary, 

Co nosi okulary, 

Uczone są łososie 

W pomidorowym sosie 

I tresowane szczury 

Na szczycie szklanej góry, 

Jest słoń z trąbami dwiema 

I tylko … wysp tych nie ma. 
 

Co tu nie pasuje? – rozmowa na temat wiersza. Po wysłuchaniu wiersza dzieci wymieniają, które 
jego fragmenty są zabawne i dlaczego. Zastanawiają się, co niezwykłego można by jeszcze zobaczyd 
na Wyspach Bergamutach, co nie zostało opisane w wierszu. 

 

 

Zadanie 2 

 Wyspiarska matematyka – zabawa matematyczna. 
Informujemy dziecko, że mieszkaocy wyspy nie zapisują liczb, tak jak dzieci u nas. Używają 
do liczenia wyłącznie kamyczków. Następnie prezentujemy zapis liczbowy cyfr, a dzieci na karteczkach 
układają odpowiednią liczbę kamyczków. Następnie opowiadamy zabawne historyjki, np. 
– Było 6 kamyczków, słoo nimi żonglował i zgubił 2. 
Ile zostało? 
– 4 kamyczki leżały na stole, ale kucharz potrzebował 
jeszcze 5 do dekoracji babeczek.  
Ile kamyczków potrzebuje w sumie kucharz?, 
a dziecko wykonuje działania na konkretach, podając wynik po rozwiązaniu zadania i wskazując 
odpowiednią liczbę spośród wszystkich rozłożonych w widocznym miejscu kartoników. 
 

Zajęcia popołudniowe: 

 • „Krajobraz Wysp Bergamuta“ – zabawa plastyczna. 

Dziecko zastanawia się, jak może wyglądad krajobraz na wyspie, co robią zwierzęta, jak zachowują 
się ludzie, jakie rośliny rosną. Im bardziej abstrakcyjne pomysły, tym lepiej. Następnie rysuje na kartce 
swoje wyobrażenia. 
Na zakooczenie prezentuje swoją pracę  i opowiada o niej. 


