
                            Witajcie Moi Kochani! Zaczynamy! 

 

Data: wtorek  21.04.2020 r. 

Temat: Zabawy matematyczne i nie tylko. 

Cele:  

• Poznanie możliwości liczenia na zbiorach zastępczych (palce) 

• Kształtowanie pojęcia liczby w zakresie 9 

• Kształtowanie umiejętności liczenia 

• Rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów 

• Stosowanie liczebników porządkowych 

• Wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci 

Pomoce: guziki , kubeczek dla dziecka i rodzica, cyfry napisane na kartonikach, 

plastikowe butelki, poduszeczka , tacka, groch,  dowolna muzyka 

  

1. „Witamy swoje palce” – rodzic mówi rymowankę, a dziecko realizuje jej treść. 

Kciuki gotowe? Tak! – pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk  

Wskazujące gotowe? Tak! – wystawiony drugi palec 

Środkowe gotowe? Tak! – wystawiony trzeci palec 

Serdeczne gotowe? Tak! – wystawiony czwarty palec  

Małe gotowe? Tak! – wystawiony piąty palec  

Wszystkie palce gotowe? Tak! 

Schowajcie się za głowę! – schowanie dłoni za głowę  

Następnie dziecko przelicza swoje palce poprzez dotyk o policzek z 

jednoczesnym nazywaniem ich. Określenie ile palców razem jest w obu dłoniach. 

2. „Słyszę i liczę” – ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków.  

   Rodzic wrzuca do kubka określoną liczbę guzików w takim tempie, aby dziecko 

mogło je policzyć. Następnie dziecko układa przed sobą tyle samo guzików 

podpisując je odpowiednią cyfrą. W celu sprawdzenia dziecko wysypuje z kubka 

rodzica guziki i liczy.  Kto miał tyle samo, dobrze wykonał zadanie. 

 

   Rodzic klaszcze, a dziecko odtwarza dźwięki za pomocą guzików, odpowiednio 



je podpisując. Przy kolejnym powtórzeniu zabawy rodzic klaszcze, 

a dziecko podskakuje tyle razy ile dźwięków słyszy. 

3. „Głodne gołębie” – zabawa ruchowo – matematyczna. 

Zabieramy poduszeczkę -jasiek to jest gniazdo. Na środku pokoju, np. na tacy  

wysypany jest groch. Gdy gra muzyka „dzieci – gołębie” biegają po pokoju, na 

przerwę w muzyce podbiegają do tacy ,  biorą jedno ziarno grochu i zanoszą do 

swojego gniazda (poduszeczki). Dziecko ma uzbierać 9 ziaren grochu – przelicza 

groch i układa z niego cyfrę 9. 

4. „Dodajemy i odejmujemy” – dzieci otrzymują 10 groszków, manipulują nimi – 

dodają i odejmują, ustalając wynik działania. Rodzic wymyśla zadania, np. Ola 

miała 8 cukierków, koleżance dała 3 cukierki . Ile cukierków zostało Oli?  

 

A teraz pora na ćwiczenia . Przygotujcie plastikowe butelki. 

 

Ćwiczenie porządkowe „Marsz” Maszeruj po obwodzie koła,  unosząc wysoko kolana 

przekładaj butelkę pod kolanem raz jednej, raz drugiej nogi w kształt ósemki. 

 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Zające kicające” Dziecko kuca , oburącz łapie 

butelkę za końce i układa na kark, dokładnie na wysokość łopatek następnie podskakuje 

próbując wyprostować plecy. 

 

Ćwiczenie kształtujące postawę ciała „Na boki” Dziecko staje w lekkim rozkroku, 

unosząc ręce, trzyma brzegi butelki , wykonując skłony boczne w lewą i prawą stronę. 

 

Ćwiczenie tułowia „Skręty” Dziecko siada w siadzie skrzyżnym, trzymając przed sobą 

butelkę, na polecenie „tył”- przekłada ją do tyłu, „lewa strona” przekłada ją na lewą 

stronę swojego ciała, „prawa” przekłada w prawo. 

 

Wzmacnianie mięśni grzbietu „Złap butelkę” Dziecko leży na brzuchu z wyciągniętymi 

rękami, rodzic siedzi na piętach przed dzieckiem w odległości ok 1,5 m trzymając nad 

głową dziecka butelkę, dziecko leżąc próbuje ją złapać. 

 

 Ćwiczenie z elementem czworakowania „Turlanie” Dziecko w klęku podpartym, głową 

turla butelkę, podążając za nią, powoli przesuwając się do przodu. 

 



Zabawa bieżna „Dookoła butelki” Dziecko biega swobodnie w różnych kierunkach po 

pokoju,  trzymając w dłoniach butelkę .Na sygnał rodzica stawia butelkę na podłodze i 

chodzi dookoła niej, raz w lewą, raz w prawą stronę. 

 

Ćwiczenie mięśni brzucha „Nad butelką” Siad prosty, butelkę stawiamy na podłodze 

przy stopach – wnosimy nogi nad butelkę, podpierając ręce na przedramieniu. 

 

Ćwiczenie wyprostne „Na podłodze” Dziecko kładzie się na plecach, trzymając butelkę 

za końce na brzuchu, wykonują wdech-unosząc butelkę nad głowę, wydech-opuszczając 

na brzuch. 

 

Na zakończenie proponuję ćwiczenia grafomotoryczne.  

Prześlijcie zdjęcie jak Wam poszło. Powodzenia .  

 

                                                                        Pozdrawiamy 

  

 Panie Bożenki 



 
 

  

 


