
Środa 27 maja - ,,Zabawy w krainie liczby 14” 

 

1. Zabawa powitanka – zaprzeczanka  „ Jaka to figura” . Na dywanie 

rozsypujemy figury geometryczne.  

Dzieci w rytm muzyki poruszają się po pokoju. Na przerwę w muzyce 

wyszukują odpowiednie figury według polecenia rodzica np. podnosimy 

figury, które nie są kwadratami, albo np. figury, które nie są niebieskie 

itp., figury które nie mają czterech boków, figury które nie mają trzech 

rogów itp. 

2. Przedszkolaczek Jacek, to majster nie lada popatrzcie jak sprawnie 

pajacyka układa. (przygotujcie figury geometryczne lub narysujcie je 

wspólnie z rodzicami) 

Duży kapelusz trójkątny, jedno koło to jest głowa, z boków dwa trójkąty, 

przyczepione do kwadratowego brzuszka. Trzeba jeszcze zrobić z 

prostokątów dużych  –nogi, żeby pajacyk się nie oburzył. Prostokąty małe 

to jego buciki i już jest gotowy żeby z nami liczyć. 

Przeliczanie figur geometrycznych. Dzieci przeliczają figury 

geometryczne, z których został ułożony pajacyk. Pod pajacykiem rysują 

właściwą liczbę. A teraz spróbujcie ułożyć sami jakiś obrazek z figur 

geometrycznych ale wykorzystując ich tylko 14. 

3. Matematyczne zagadki: (spróbujcie odgadnąć, za każdą dobrą 

odpowiedź uśmiechnięta minka ) 

- ile łap razem mają dwa psy ? 

- ile boków ma trapez ? 

- ile nóg razem ma mama, tata i brat ? 

- ile kół jest u dwóch aut i roweru ? 

- ile razem jest 7 i 7 ? 

- ile głosek zamieszkało w wyrazie mama i tata razem? 

- ile kropek ma biedronka, która jest w Waszym wieku? 

(daliście radę, nie było za trudno) 

4. A teraz czas na matematyczne zadania. Przygotujcie sobie coś do 

liczenia np. klamerki, fasola, klocki itp. 

- a) mama przyniosła z rynku 4 banany i 6 jabłek. Ile owoców przyniosła 

mama? 

- b) tata pojechał na ryby i złowił ich 10. Niestety po drodze do domu 

głodny kot ukradł mu 4 ryby. Ile ryb przyniósł tata do domu? 

-c) na łące rosło 5 maków, 6 kaczeńców i 3 chabry. Ile kwiatów razem 

rosło na łące? 

- d) Po łące chodził bociek i łapał na śniadanie żabki. Złapał 14 żabek, 



niestety 4 mu uciekły. Ile żabek zjadł na śniadanie bociek? 

-e) Dzieci zbierały w lesie szyszki. Znalazły 8 szyszek sosny, i 6 szyszek 

świerku, niestety kiedy biegły do domu zgubiły 5 szyszek. Ile szyszek 

przyniosły dzieci do domu? 

- f) Krzyś grał w grę planszową i wyrzucił na kostce 6 oczek, potem 

znowu 

5. Czas na zadanie z książki nr 3 strona 92. 

6. A teraz spróbujcie ułożyć liczbę ,,14” z tasiemki lub sznurka. 

Narysujcie ją na kartce papieru najmniejszą jaką potraficie oraz 

największą jaką potraficie. A teraz ozdóbcie tą liczbę w taki sposób aby 

poprzez dorysowanie odpowiednich elementów 1 zamieniła się w tatę a 4 

w mamę. Tworząc wspólnie rodzinkę . (czekam aż się pochwalicie 

swoimi pomysłami) 

7. ,,Gdzie można spotkać liczbę 14?” – zastanówcie się wspólnie gdzie 

można podczas spaceru spotkać liczbę 14 (wymyślcie chociaż 5 

możliwości) 

8. A teraz kolej na zadanie z Policzanek strona 33, 34 i 35. 

 

Miłej zabawy! 

 

 

 


