
15.04.2021 r., czwartek. 

Serdecznie Was witam! 

W dniu dzisiejszym będziemy mieli zajęcia matematyczne.

Dziś doskonalimy przeliczanie.

Życzę Wam miłej pracy i zabawy.

Część I

1. Powitanie wyliczanką.

Raz i dwa, raz i dwa,

przyszła wiosna, słońce da.

Trzy i cztery, trzy i cztery,

słońce da nam uśmiech szczery.

Pięć i sześć, pięć i sześć,

uśmiech wszystkim trzeba nieść.

Siedem, osiem, siedem, osiem,

wiosna chce się kąpać w rosie.

Dziewięć, dziesięć, schowaj sanki,

to już koniec wyliczanki.

2. Zabawa z liczeniem „Wiosenne kwiaty”– potrzebne będą łyżki, małe i duże.

Rodzic układa przed dzieckiem 5 łyżeczek. Mówi dziecku, że to są wiosenne kwiaty.

• „Ile jest wiosennych kwiatów?” (dziecko liczy samo, a następnie liczymy jeszcze raz razem z 

dzieckiem)

• Dokładamy jedną łyżeczkę – „Ile teraz jest kwiatów?”

• Rozkładamy 4 duże łyżki w pewnej odległości od małych łyżek.

• Wskazujemy na małe łyżki i na duże –„To są kwiaty, i to są kwiaty, czy wyglądają tak samo?”

• „Które kwiaty są większe?”

• „Ile jest dużych kwiatów?”

• „O ile więcej jest małych kwiatów?

• Dokładamy dwie duże łyżki – „Ile teraz jest dużych kwiatów?”

• "A ile jest małych kwiatów?"

• Czy małych kwiatów i dużych kwiatów jest tyle samo?"

• Dokładamy jedną małą łyżeczkę - "Ile teraz jest małych kwiatów?"

• „O ile mniej jest dużych kwiatów od małych?”



3. Oglądanie ilustracji wiosennych kwiatów (Ilustracje w załączeniu).

Rodzic wskazuje na ilustrację, i mówi nazwę kwiatów. Następnie pyta: „Do jakiego kwiatka 

podobne są nasze łyżeczki?” 

Informacja dla dziecka: Brawo, świetnie sobie poradziłaś/poradziłeś. Teraz odłóż łyżki na swoje 

miejsce do szuflady. Pamiętaj – duże łyżki oraz małe łyżeczki mają osobne domki :)

4. Kwiaty w ogródeczku - zabawa dydaktyczna 

Potrzebne będą klocki albo nakrętki, puzzle, klamerki oraz sznurek, lub patyczek, widelec (coś co 

mają Państwo w domu i może posłużyć jako płatki i łodyga)

Rodzic opowiada krótką historyjkę. 

W małym wiosennym ogródeczku rosły trzy kwiaty. Pierwszy kwiat był trzypłatkowy. Rodzic prosi 

dziecko, aby stworzyło kwiatek, który ma tylko trzy płatki.

Drugi kwiat, miał płatków cztery. Rodzic prosi dziecko, aby stworzyło kwiat z czterech płatków.

Trzeci kwiat, był największy, bo miał płatków aż pięć. Rodzic prosi, aby dziecko stworzyło kwiat, 

który ma pięć płatków.

Część II

1. Wykonanie kart pracy nr 1 i 2 (Karty pracy w załączeniu)
 

Powodzenia
Ewa Mazurek

Magdalena Nowicka
























