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Drodzy Rodzice! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematycznej. Głównym celem zajęć będzie  

kształtowanie umiejętności liczenia na palcach oraz  rozwijanie umiejętności wykonywania 

zadań według instrukcji. Ponadto będziemy rozwijać sprawność. motoryki małej poprzez 

zabawy paluszkowe. 

 W pierwszej części poznamy zabawę paluszkową pod tytułem:,, Zajączki”, dzięki  której 

nauczymy się umiejętności  odejmowania na konkretach.  

Poniższy wierszyk już poznaliście. Na poprzednich zajęciach na podstawie tego wiersza 

kształtowaliśmy umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się na określony 

temat. Dziś posłuży nam do nauki liczenia na palcach oraz pomoże usprawnić motorykę małą 

Natomiast druga część będzie utrwaleniem poznanych wiadomości.   

Część I 

,,Małe zajączki”  

 

Witam Was Przedszkolaki! 

Kochane Słoneczka poniższy wierszyk już 

poznaliście. Na poprzednich zajęciach na podstawie 

tego wiersza kształtowaliśmy umiejętność słuchania 

ze zrozumieniem oraz wypowiadania się na 

określony temat. Dziś posłuży nam do nauki liczenia 

na palcach oraz pomoże usprawnić motorykę małą    
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Wyobraźcie sobie, że Wasza otwarta dłoń to polana z pięcioma zajączkami ( każdy palec to 

jeden zajączek). 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie-poruszajcie wszystkimi palcami  

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?- chowamy jeden palec i liczymy ile  pozostało 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie- poruszajcie wszystkimi palcami 

Gdy się dwa schowają, ile tu zostanie?-chowamy dwa palce 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie- poruszajcie wszystkimi palcami 

Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie?-chowamy trzy palce 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie- poruszajcie wszystkimi palcami 

Gdy odejdą. cztery schowają, ile tu zostanie?-chowamy cztery palce, 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie- poruszajcie wszystkimi palcami 

Pięć zajączków małych już do mamy kica-chowamy 5 palców 

 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca-zaplatamy palce obu dłoni i lekko kołyszemy 

splecionymi dłońmi 
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Część II 

W drugiej części zajęć   utrwalcie proszę poznaną zabawę paluszkową. Dodatkowo 

chciałabym Wam zaproponować abyście dowolną metodą plastyczną przyozdobili zajączka. 

Następnie policzcie ile jajek w koszyku ma zajączek. 
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Scenariusz podzielony został na dwie części. Część pierwsza- poranna, druga popołudniowa.  

Powodzenia 

Magdalena Józefowicz 

Joanna Grzegrzółka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

            

 

 

 

 


