
 

Dzień dobry! 
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Na dzisiejsze spotkanie zaprosiłam Trampolinka, ma dla Ciebie kilka 

zadań.  

Zadanie 1.  

Ulep dowolne owoce i warzywa z plasteliny. Nazwij je, nazwy podziel na 

sylaby i powiedz jaką głoskę słyszysz na początku? Jeśli masz jeszcze ochotę na 

lepienie, ulep Trampolinka.. Jeśli nie masz plasteliny możesz wykorzystać 

naturalne produkty lub zagrać w ruletkę (adres poniżej)- nazwij to co 

wylosowałeś, podziel na sylaby i powiedz czy to owoc czy warzywo.  

https://wordwall.net/pl/resource/2343833/owoce-i-warzywa-ruletka 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2343833/owoce-i-warzywa-ruletka


Zadanie 2. 

„Prawa – lewa”- zabawa dydaktyczna. Nałóż gumkę frotkę na lewą rękę, Jeśli 

nie pamiętasz, podskocz 10 razy,  połóż obie dłonie na klatce piersiowej. Tam, 

gdzie czujesz bicie serca, jest Twoja lewa dłoń. Możesz narysować na niej serce 

albo założyć gumkę do włosów. Teraz spróbuj wykonać polecenia rodzica, np. : 

Dotknij lewą ręka krzesła, stań lewym bokiem do okna, weź maskotkę i połóż 

najpierw po swojej lewej stronie a potem po prawej…. 

 

Zadanie 3. 

Uczymy liczyć Misia. Postawcie swojego ulubionego misia przed sobą. Obok 

połóżcie pudełko i liczmany. Rodzic rozpoczyna zabawę. Głośno licząc, wkłada 

do pudełka kwadraty i mówi: - Mam w pudełku cztery kwadraty. Dokładam 

jeden. Ile jest razem? Policz na palcach i powiedz Misiowi ile jest kwadratów. 

Wspólnie sprawdźcie poprawność wyliczeń – Dziecko wyjmuje z pudełka 

kwadraty i głośno przelicza je wraz z Rodzicem. Teraz podobną zagadkę 

matematyczną zadaje Rodzicowi Dziecko. W dalszej kolejności Rodzic liczy 

trójkąty i wkłada je kolejno do pudełka. Mówi: - Mam sześć trójkątów. Proszę 

wyjmij dwa trójkąty i daj je Misiowi. Ile trójkątów zostało w pudełku? Policz na 

palcach i powiedz Misiowi, ile zostało trójkątów. Proszę powtórzyć z dzieckiem 

zabawę z doliczaniem i odliczaniem kilka razy. 

 

 

 



Zadanie 4.  

W naukę liczenia przez zabawę włączmy również zmysł słuchu. Ile razy 

uderzyłam łyżką w garnek? Ile razy klasnęłam? Ile razy klepnęłam cię w kolano 

czy plecy? 

Liczenie przy pomocy pociętych słomek, gąbki i patyczków np. do szaszłyków. 

Dziecko losuje cyfrę i taką samą liczbę słomek nawleka na patyczek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zamiast patyczków można wykorzystać paski papieru, jeśli dziecko nie zna 

cyferek, można narysować kropki, wtedy dziecko układa tyle przedmiotów ile 

kropek. 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie 5. 

Piramidy z kubków - rozpoznawanie ilości i nauka liczenia 

To o tyle fajny pomysł, że łączy w sobie całą masę umiejętności, a do 

tego wspomaga matematykę intuicyjną i program liczenia metodą Domana. 

Potrzebujesz kubków z kropkami (jeśli chcesz ćwiczyć rozpoznawanie ilości, 

jeśli nie, wystarczą Ci kubki z cyframi napisanymi na ich powierzchni). Na 

kartach pracy do tego typu piramidy umieszczasz kubki z cyframi. 

Pierwszy etap zabawy to odtwarzanie wzoru - układanka lewopółkulowa. Tym 

razem jednak dziecko musi również zastanowić się, który kubek wybrać - z 

właściwą ilością kropek, odpowiadającą cyfrze na ilustracji. 

Drugi etap tej zabawy to liczenie. Teraz możesz mieć już kubki z cyframi lub 

jeśli masz ochotę dalej ćwiczyć rozpoznawanie ilości, pozostań przy kropkach. 

Na tym etapie niektóre kubki na planszach nie mają zapisanej cyfry - dziecko 

musi samo wydedukować, obliczyć, jaki kubek powinien się tu znaleźć. 

 

 

 

 

               https://www.madrybobas.pl/2019/04/piramidy-z-kubkow-zabawa-nauka-liczenia.html 

 

 

https://www.madrybobas.pl/2019/04/piramidy-z-kubkow-zabawa-nauka-liczenia.html


 

Zadanie 6. 

A teraz trochę gimnastyki: „Prawa, lewa”! Dzisiejsze ćwiczenia też będą trochę 

matematyczne, ponieważ w ich trakcie utrwalimy kierunki prawo – lewo 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

Zadanie 7.  

Wytęż wzrok. Znajdź różnice. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


 

Popatrz uważnie i odszukaj ukryte  figury geometryczne, następnie pokoloruj je 

według kodu . 

 

 



A teraz łapiemy oddech przy śpiewankach pokazywankach. Słuchaj uważnie i 

poruszaj się jak król.   

https://www.youtube.com/watch?v=HUn2Rn7maRs 

 

 

Kangurki – kreatywnie 

Stwórz WITAMINKA. To taki smaczny stworek do zrobienia i zjedzenia  

Baw się dobrze i jedz zdrowo! Czekam na Wasze zdjęcia. 

 Miłego dnia!  

                                                                         Edyta Korepta 

https://www.youtube.com/watch?v=HUn2Rn7maRs


                                                                               

                                                                                                                                            

                                                                                                            

 


