
      Zwierzęta egzotyczne                                        środa      29 kwietnia 

 

1.„Witamy swoje palce” –

 rodzic mówi rymowankę, a dzieci realizują 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 dzieci przeliczają 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 lub fasolek lub innych 

przedmiotów w takim tempie, aby dziecko mogło je policzyć. Następnie 

układają przed sobą tyle samo guzików lub innych przedmiotów, 

podpisując je odpowiednią cyfrą. W celu sprawdzenia dzieci wysypują z 

kubka liczmany i liczą. Kto miał tyle samo, dobrze wykonał zadanie. 

 

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

po kole, otrzymując od rodzica kawałek sznurka lub tasiemki. . Po chwili 

zatrzymują się i tworzą z tasiemki koło, które będzie gniazdem. Na 

środku pokoju wysypany jest groch w misce. Gdy gra muzyka „dzieci – 

gołębie” biegają po pokoju, na przerwę w muzyce podbiegają do miski  

biorą jedno ziarno grochu i zanoszą do swojego gniazda . Dziecko ma 

uzbierać 9 ziaren grochu – przelicza groch i układa z niego cyfrę 9 na 

dywanie. 

 

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

nimi – dodają i odejmują, ustalając wynik działania. – rodzic podaje 

propozycje i sprawdza. 

 

5. „Matematyczne zagadki” – dzieci  otrzymują dwie kostki do gry, 

rzucają nimi, przeliczają oczka i rozwiązują zagadkę oznaczoną 

właściwym numerem. Rodzic odczytuje zagadkę i sprawdza poprawność 

odpowiedzi . 

2) Jak nazywa się duży palec u dłoni? 

3) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła? 

4) Którą dłoń podajemy na powitanie? 



5) Ile palców u obu dłoni ma człowiek? 

6) Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6? 

7) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe? 

8) Która z tych liczb jest większa 5 czy 3? 

9) Ile to jest razem 3 i 3? 

10) Ile boków ma trójkąt? 

11) Wymień wszystkie liczby parzyste od 1 do 10 

12) Wymień wszystkie liczby nieparzyste od 1 do 10 

 

6. Zadania z POLICZANEK  strona  26  zadanie 1 i 2 i  strona 27  zadanie 

1 i 2. 

 

7. Zadania z podręcznika „Dzieciaki w akcji” cz. 3  zadanie 1 ze str. 48 i ze 

str. 49 

 


