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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki. 

 

 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematycznej. Celem zajęć jest rozwijanie 

umiejętności liczenia, utrwalenie przeliczania w zakresie czterech, rozwijanie umiejętności 

aktywnego słuchania i odtwarzanie, utrwalenie części ciała. 

 

Życzymy miłej zabawy! 

 

 

Część I 

KOCIE ZABAWY. 

 

1. Zagadka 

Tak cichutko chodzi, że go nikt nie słyszy i dlatego bardzo boją go się myszy (KOT) 

 

 

 



2. Zabawa matematyczna na podstawie wiersza M. Golc „Kotek i ja”. 

 

Rodzic zapoznaje się z wierszykiem i instrukcją do zabawy. 

Rodzic czyta wierszyk i pomaga dziecku aktywnie uczestniczyć w zabawie zgodnie z poleceniami / 

wskazówkami instrukcji. 

 

Czy ogonek kotek ma? On ma jeden – nie mam ja. 

Ile nosków kotek ma? Jeden on ma – jeden ja. 

Ile uszu kotek ma? On ma dwoje – tak jak ja. 

Ile oczu kotek ma? On ma dwoje – tak jak ja. 

Czy miseczkę kotek ma? On ma jedną. Co mam ja? Talerzyki! Mam je trzy. Liczę ja, liczysz ty: 

jeden, dwa, trzy. 

A czy kotek rączki ma, takie dwie jak mam ja? Nie, bo kot ma cztery łapy. 

No i jeszcze jest wąsaty. On ma wąsy – nie mam ja. Ma je dziadziuś! Tata ma! 

  

Instrukcja do zabawy: 

Rodzic przygotowuje kotka - maskotkę (ilustrację), miseczkę dla kotka, trzy talerzyki. 

Rodzic pokazuje na ogon kota. Dzieci mówią: Tak! 

Rodzic wskazuje na nos kotka, dzieci na swój nos. 

Rodzic wskazuje uszy kotka, dzieci dotykają i liczą swoje uszy. 

Rodzic pokazuje oczy kotka, dzieci dotykają i liczą swoje oczy. 

Rodzic pokazuje miseczkę kotka i wskazuje na talerzyki. Dzieci odpowiadają Talerzyki! Rodzic 

pokazuje na talerzyki. Dzieci głośno liczą. 

Rodzic pokazuje swoje ręce. Dzieci mówią: Nie! Rodzic pokazuje kolejno łapki, dzieci głośno 

liczą. 

Rodzic pokazuje wąsy kota.  

 

3. Zabawa ruchowo-twórcza „Co robi kotek?” 

Dziecko porusza się po pokoju w rytm piosenki pt. „KOT” 

https://www.youtube.com/watch?v=tZUcCRzwHtY 

Gdy muzyka cichnie dziecko przedstawia czynność, o której mówi rodzic, np.: kotek pije mleczko, 

kotek łapie myszkę, kotek śpi, kotek bawi się, kotek robi grzbiet itp. 

Podziękowanie za miłą zabawę. Zachęcenie do bicia sobie braw. 

 

 

 



Część II 

1. Zabawa matematyczna w rytmy. Na końcu każdego rzędu jest puste okienko w które 

należy wstawić jeden z przedmiotów znajdujących się na dole pod zagadkami. Zanim 

jednak skorzystacie z podpowiedzi postarajcie się kochani sami odgadnąć co powinno 

się znaleźć w pustym oknie. Powodzenia      ! 

 

 



2. Labirynt.  

Mały cielaczek zgubił się na wiejskim podwórku, a mama krowa musi go odszukać. 

Czy wiecie już którą drogą powinna iść krowa, by dojść do swojego dziecka? Kiedy już 

znajdziecie właściwą drogę odszukajcie zwierzęta, które są na obrazku i nazwijcie je. 

 

 

 

Powodzenia! 

Ewa Mazurek, Magdalena Nowicka. 


