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 Serdecznie Was witamy! 

W dniu dzisiejszym będziemy mieli zajęcia matematyczne. Zachęcamy także do zabaw i ćwiczeń 

ruchowych. 

                                                                                                                                      Powodzenia! 

 Część I. „Małe piłki i duże piłki” 

 

1. Zabawa przy piosence „Jedzie pociąg” 

Dzieci ustawiają się za rodzicami lub rodzeństwem i tworzą pociąg, który porusza się w różnych 

kierunkach pomieszczenia. Podczas śpiewania piosenki, w przerwie – pasażerowie wysiadają z 

wagonów, witają się ze sobą w różny sposób, np. przez podanie ręki, ukłon, uśmiech lub według 

własnego pomysłu. Potem pociąg rusza dalej.  

 

Nagranie z piosenką znajdziecie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=ozB2D5h3w0k 

 

I Jedzie pociąg z daleka  

 ani chwili nie czeka.  

 Konduktorze łaskawy,  

 zabierz nas do Warszawy! (bis)  

 

II. Konduktorze łaskawy, 

 zabierz nas do Warszawy! 

 Trudno, trudno to będzie, 

 dużo osób jest wszędzie. (bis) 

 

III. Pięknie pana prosimy,  

jeszcze miejsca widzimy.  

A więc prędko wsiadajcie,  

do Warszawy ruszajcie. (bis) 

 

2. Zabawa z elementem podskoku Małe piłki i duże piłki.  

Dzieci na hasło: Małe piłki podskakują delikatnie na palcach (należy wyjaśnić, że małe piłki są lekkie). 

Gdy dzieci usłyszą hasło: Duże piłki, podskakują ciężko na całych stopach (należy wyjaśnić, że duże 

piłki są ciężkie). 

 

3. Duża piłka i mała piłka – ćwiczenia klasyfikacyjne. Do zabawy potrzebne będą sznurek lub 

skakanka i siedem piłek (trzy duże i cztery małe) . Zadaniem dziecka jest posegregowanie piłek 

małych i dużych do dwóch oddzielnych obręczy. Małe do jednej, duże do drugiej. 

Jeżeli nie posiadacie Państwo takiego zestawu poniżej przykład zabawy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozB2D5h3w0k


 

 
 

 

 
Małe piłki należy „włożyć” do pomarańczowej obręczy (można je wyciąć lub piłkę połączyć za 

pomocą linii z obręczą), do niebieskiej obręczy „wkładamy” piłki duże. 

 

Następnie dziecko przelicza duże i małe piłki. 

Których piłek jest więcej: dużych czy małych? 

O ile więcej? 

Na drugie pytanie większość dzieci nie odpowie poprawnie, dlatego rodzic układa piłki  

w pary, mówiąc głośno, co robi: 

pierwsza para – pierwsza duża piłka z pierwszą małą piłką, 

druga para – druga duża piłka z drugą małą piłką, 

trzecia para – trzecia duża piłka z trzecią małą piłką, 

czwarta para – czwarta duża piłka i... ta piłka nie ma pary. 

− Której piłki brakuje? Czyli – o ile więcej jest dużych piłek? 



 

4. |Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Toczymy piłkę do celu. 

 

W jednym końcu pomieszczenia układamy linię, która wyznacza cel naszej zabawy. Zadaniem 

dziecka jest toczyć piłkę do wyznaczonego celu. Zabawę możemy powtórzyć kilka razy. Możemy 

również ustawić na drodze przeszkody. 

 

5. Zabawa ruchowa „Tyle samo”.  

Dzieci stają w jednym końcu sali, a Rodzic naprzeciwko nich, w drugim końcu.  

Rodzic klaszcze, dzieci słuchają i liczą klaśnięcia. Potem przesuwają się do przodu o tyle kroków, 

ile było klaśnięć. Zabawa kończy się, gdy dzieci dojdą do Rodzica. 

 

Część II 

 

1. Rysowanie prostych kształtów na tackach z piaskiem, kaszą lub innym materiałem 

sypkim.  

Dzieci rysują koło (kilkakrotnie po śladzie), a potem kreski jako promyki, mówiąc: 

Kółeczko, kółeczko, Rysują po śladzie koło, 

będzie z ciebie słoneczko. rysują kreski – promyki. 

 

Zachęcam do wymyślania innych rysunków na tacy       

 

2. Zabawa logopedyczna „piłeczki” 

Zachęcam do zbudowania toru przeszkód i umieszczenia w nim piłki, którą dziecko musi 

dmuchać, tak by osiągnęła cel. Przykład zabawy poniżej, oczywiście tor może być dużo 

mniejszy i łatwiejszy.  

Innym rodzajem zabawy, ale z wykorzystaniem tych samych czynności jest zabawa w piłkę 

nożną. 

 

 
 

Miłej zabawy! 

Pozdrawiamy! 
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