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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki. 

 

 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematycznej. 

Drogie dzieci, przygotowałyśmy dla Was kilka zabaw matematycznych. Bawcie się i zdobywajcie 

nowe umiejętności... 

Życzymy miłej zabawy! 

Zajęcia poranne 

1.Zabawa dydaktyczna „Domki pszczół”- rodzic rozkłada sylwety uli różnej wielkości. Zadaniem 

dziecka jest ułożenie ich od najmniejszej do największej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Matematyczne wyliczanki:  

-jabłko, gruszka i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle (3 razy) 

- kapusta i ogórek – tyle razy podskocz w górę (2 razy) 

- marchewka, pietruszka, bób – tyle razy przysiad zrób (3)  

-kalarepka i mak – za uszy 2 razy się złap.  

 

 

3.Zabawa „Miś i ołówek"  

- ustalenie strony: lewej, prawej u siebie, założenie frotki, następnie dziecko kładzie dłonie na 

łapach u Misia, aby ustalić prawą i lewą. Potem następuje seria zadań z układaniem ołówka z 

różnych stron Misia: połóż ołówek przed misiem, za misiem, po jego prawej stronie, po jego lewej 

stronie  pod misiem itp.  

-w trakcie tych zabaw dziecko ustala stronę lewą i prawą  

- zabawy te pozwalają utrwalić orientację przestrzenną względem siebie, jak i kolegi oraz zabawek.  

 

 

 



 

 

4.Zabawa matematyczna „Ile guzików?”- możemy zamienić guziki na inne przedmioty. 

  

Koszyk z guzikami i kostka do gry. Rodzic rzuca nią i sprawdza liczbę wyrzuconych oczek. Przelicza 

je głośno, wskazując je palcem. Następnie wyjmuje z koszyka taką samą liczbę guzików. Dziecko 

przelicza je głośno razem z rodzicem. W zależności od potrzeb rodzic zalepia na kostce ściankę ze 

zbyt dużą liczbą oczek lub nakleja karteczkę z odpowiednią ilością oczek np. 2,3,4).  

 

Zajęcia popołudniowe 

„Kula w ulu” zachęcam Was do zrobienia pomocy matematycznej, która rozwija nie tylko zdolności 

matematyczne, ale również ćwiczy koordynację oka i ręki.  

Do wykonania niezbędne będą: 

- tacka lub tektura z brzegami 

- 2-3 rolki po papierze toaletowym + nożyczki 

- kartka papieru, flamastry lub kredki i klej 

- mała piłeczka/ kulka, która zmieści się w otwór rolki 

 

Wykonanie:. 

1. Do podstawy mocujemy na klej przecięte na pół rolki papieru (karton wcale nie musi być 

taki duży, im mniejszy tym lepszy, a rolek można przykleić maksymalnie 5 połówek) Niniejszy 

wzór  przygotowałam dla mojego syna, który jest starszy i zna cyfry do 10. 

 

 



 

2. Następnie na kartce papieru rysujemy pszczółki. Dobrze jeśli dzieci będą pomagały nam je 

wykonać. Na skrzydełkach rysujemy z jednej strony kropeczki, z drugiej cyfry. Dzieci nie 

znają jeszcze cyfr, ale w naturalny sposób pozwala to dziecku łączyć znak graficzny i 

liczmanami (w tym przypadki kropami). 

 

3. Gotowa pomoc wygląda następująco. Zadanie nie jest wcale proste jak się wydaje. Najpierw 

sami zaprezentujmy dzieciom, jak piłka/kulka powinna „odwiedzać” pszczoły, oczywiście 

zwróćmy uwagę na właściwą kolejność od „1”. Następnie kilka razy postarajmy się to 

zrobić wspólnie z dzieckiem. Na koniec dzieci powinny próbować same. Im karton jest 

mniejszy, tym dzieciom jest łatwiej nim operować. Dołączam krótki filmik z zabawy       

 



Niniejsza pomoc jest do wielokrotnego wykorzystania, ponieważ ćwiczy u dzieci wiele 

funkcji koordynacyjnych. Z czasem poziom trudności można zwiększać. 

Zachęcam do zabawy.  

 

Powodzenia! 

Ewa Mazurek, Magdalena Nowicka 


