
Data: 28.05.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Świętujemy Dzień Mamy i Dzień Taty 

Temat dnia: Matematyka z mamą i  tatą .  

 

Dzień dobry kochani! 

Jesteście wyspani? 

Zabawę zaczynamy, 

Radę sobie damy! 

 

-„Witamy swoje palce” – Rodzic mówi rymowankę, a dziecko realizuje jej treść  

Kciuki gotowe? Tak!             – pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk  

Wskazujące gotowe? Tak!    – wystawiony drugi palec 

Środkowe gotowe? Tak!     – wystawiony trzeci palec 

Serdeczne gotowe? Tak!    – wystawiony czwarty palec  

Małe gotowe? Tak!     – wystawiony piąty palec  

Wszystkie palce gotowe? Tak!   – machanie całą dłonią 

Schowajcie się za głowę!    – schowanie dłoni za głowę  

Następnie dzieci przeliczają swoje palce poprzez dotyk o policzek z jednoczesnym nazywaniem ich.  

 

 



-Proszę o wysłuchanie wiersza A. Łady-Grodzickiej ,,Dziesięć piłek” 

  

"Dziesięć piłek" - Łada - Grodzicka Anna 

 

 Kup mi tato piłkę 

 prosi Krzyś. 

 Dobrze synku, chodź do sklepu 

 - kupimy ją dziś. 

 W sklepie bardzo trudny wybór, 

 - tyle piłek jest... 

 A co jedna to ładniejsza... 

 Na pierwszej jest pies, 

 na drugiej kaczki, 

 na trzeciej szlaczki, 

 czwarta jest w kratki. 

 A piąta w kwiatki. 

 Szósta ma kółka, 

 na siódmej mknie jaskółka, 

 ósma ma wiatraki, 

 a dziewiąta ptaki. 

 Na największej dziesiątej jest miś, 

 właśnie tę wybrał Krzyś. 

 

 



 

 

Rys. piłek do wiersza 

 

 

 

Jeśli dziecko ma ochotę, może pokolorować wybraną przez siebie piłkę . 



Pytania do wiersza: 

-Jak miał na imię chłopiec? ( Krzyś) 

-Co chciał kupić chłopiec? (Piłkę) 

-Z kim poszedł do sklepu? (Z tatą) 

-Ile było piłek ? (10) 

-Co było na pierwszej piłce ? (Pies) 

- Jaką piłkę wybrał Krzysiu? (Z misiem) 

-A Tobie która piłka podoba się najbardziej?  

 

Przechodzimy do kolejnych  zabaw: 

-„Słyszę i liczę” –odtwarzanie zasłyszanych dźwięków.  

Rodzic  wrzuca do kubka określoną liczbę guzików (lub klocków) w takim tempie, aby dziecko mogło je policzyć. Następnie dziecko układa 

przed sobą tyle guzików, ile powinno być.  

-„Dodajemy i odejmujemy” – dzieci otrzymują 5 klamerek, manipulują nimi – dodają i odejmują, ustalając wynik działania. Jeżeli dziecko 

potrafi liczyć do 10, liczbę klamerek można zwiększyć. 

-,,Matematyczne zagadki” – rodzic rozkłada przed dzieckiem serduszka z zagadkami (rys. 2). Dziecko losuje serce i odpowiada na pytania.  

 

 

 

 

 



Rys.2 

 

 

 

 

 



Na koniec zadania dla chętnych dzieci.  

Życzę Wam miłego dnia kochani. 

P. Angelika 😊 



            



                    


