
Czwartek 15.04.2021r. 

Temat kompleksowy: NASI ULUBIEŃCY 

Nasz dzisiejszy temat dnia: Kolorowe akwarium 

 

1. Słuchanie wiersza „ W AKWARIUM” 

Tańczą w przejrzystej wodzie, 

przyglądam im się co dzień. 

Jedna rybka wąsata – to na pewno jest tata. 

Ta gruba, przezroczysta – to mama – oczywista. 

Jest także mały synek, schował się za roślinę. 

Przed południowym słonkiem wachluje się ogonkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa kierowana pytaniami:  

- Czemu przyglądało się dziecko? 

- Jakie rybki pływały w wodzie? 

- Gdzie pływały rybki? 

 

Dziecko obserwuje akwarium. Wskazuje w nim rybki. Opisuje rybki, wskazuje kolor. Mówi, 

która najbardziej mu się podoba. 

 

 

  



2. „Mieszkańcy akwarium” - zabawy matematyczne.  

Dzieci będą potrzebowały liczmany- obrazki przedstawiające rybki: gupiki, neonki, które 

będą mogły wykorzystać do liczenia podczas zadań. 

  

Dzieci rozwiązują na posiadanych liczmanach formułowane zadania. 

  

W akwarium pływały różne rybki. Policzmy je: 

– Były 2 gupiki i 3 neonki. Ile było ich razem? 

Dziecko układa liczmany i liczy ułożone obrazki. Rodzic może wspomagać dziecko 

dodatkowymi poleceniami, np. Które to są gupiki / neonki? Pokaż. Ile ich było? Pokaż tyle 

palców, ile było gupików/ neonków. Gdy dziecko pokazuje palce, to widać, czy wie, ile to 

jest 2 albo 3 itd. 

– Pływało 5 rybek. Jedna z nich schowała się wśród wodnych roślin. Ile zostało rybek, które 

widać? 

– Były 2 gupiki, dokupiono jeszcze 2 nowe gupiki. Ile jest teraz gupików? 

– Były 3 neonki, dokupiono jeszcze 1 neonka. Ile jest teraz neonków? 

– Były 4 gupiki. Właściciel akwarium podarował 1 gupika przyjacielowi. Ile gupików mu 

zostało? 

- Były 4 neonki. Właściciel akwarium podarował 1 neonka przyjacielowi. Ile neonków mu 

zostało? 

- Właścicielowi akwarium zostały 3 neonki i 3 gupiki. Ile rybek mu zostało? 

 

 

 

3. „Ryby i rybki” – wykonanie ćwiczenia ( załącznik) 

Rysowanie w ramce tylu niebieskich kropek, ile jest dużych ryb, i tylu pomarańczowych 

kropek, ile jest małych rybek. Liczenie wszystkich ryb i określanie, ile ich jest. 

 

4. „Karmimy rybki” – zabawa usprawniająca ruchy precyzyjne 

 

Do tego ćwiczenia potrzebne będą ziarenka fasoli lub grochu, mogą być koraliki lub inne 

drobne przedmioty. Rozsypujemy je na tacce bądź na podłodze czy stole. Dziecko jest rybką, 

które zjadają pokarm zbierając go za pomocą dwóch palców – kciuka i palca 

wskazującego  (chwyt pęsetowy) i wkładają do słoiczka, butelki lub pojemnika.  Można 



utrudnić zadanie robiąc z butelki o wąskim otworze rybkę. Zadaniem dzieci będzie nakarmić 

głodna rybkę wkładając jej do pyszczka zebrany pokarm. 

5. Proponuje teraz zabawy przy piosenkach o rybkach, przy okazji można z dziećmi 

porozmawiać o potrzebach akwariowych rybek: 

- czysta woda, natlenianie akwarium, pokarm, odpowiednie światło, właściwa 

temperatura wody 

https://youtu.be/sdcJPxuJkl8 

https://youtu.be/jG3k2vJ3USs 

6. „Rybki i rekin” – Zabawa ruchowa z instrumentami, lub muzyką. Dziecko zamienia się na 

czas zabawy w rybkę.  Na podłodze wyznaczamy taśmą „domki” rybek (mogą to być również 

poduszki). Umawiamy się z dziećmi, że gdy gramy na bębenku, lub muzyka gra „pływają” 

beztrosko po sali. Jeśli natomiast usłyszą dźwięk stukających o siebie sztućców, lub muzyka 

cichnie to znaczy, że zbliża się rekin i muszą się schować do domku. Zabawę powtarzamy 

kilka razy. 

Piosenka „ Gdzieś w głębinach morskich fal” – wyk. Aida  

https://youtu.be/uYMe4FL23Vg 

 

7. Rybki w akwarium. Rysujemy na oddzielnych kartkach 3 akwaria. Z kolorowego papieru 

wycinamy rybki w trzech kolorach. W każdym akwarium rysujemy jedną rybkę w danym 

kolorze. Zadaniem dzieci jest sortowanie rybek według kolorów. ( załącznik) 

 

--- przykładowa rybka 

8. „ Łowienie rybek” – zabawa manualna 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/06/lowienie-rybek-zabawa-dla-dzieci/ 

 

Miłej, owocnej zabawy  

p. Paulina, p. Malwina 
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