
Dzień dobry kochani! 

Wyspani ? Po śniadanku? A może niektórzy po obiedzie?   

W takim razie zaczynamy ! 

 

Potrzebne Wam będą :  

-ziarenka ryżu (10 ziarenek) w miseczce 

-wata 

-kartki 

Kilka zadań wykonać musimy, 

Różne działania dziś obliczymy. 

 

● Ziarenka dla indyka  

 Pan gospodarz ma w tej miseczce ziarno dla indyków. Każde dziecko weźmie 

jedną ręką garść tych „ziarenek”.  

-Nakryjcie „ziarenka” drugą dłonią i zastanówcie się, ile ich jest. Najlepiej, by 

rodzic najpierw pokazał, jak dzieci mają wykonać to zadanie. 

- Kto z was uważa, że ma w dłoniach tylko jedno ziarenko? (dwa, trzy, cztery 

...dziesięć). Za każdym razem następuje sprawdzenie, czy szacowanie było 

poprawne. Dzieci nie pokazują swoich „ziarenek”, dopóki nie zostanie 

wymieniona liczba, którą oszacowały.  

-Ziarenka można przeliczać 

-Dziecko odwraca głowę, rodzic zabiera z miski kilka ziarenek. Zadaniem 

dziecka jest powiedzieć, ile ziarenek ryżu zostało. Może nastąpić zamianą ról 

 

● Prosiaczki i korytka 

 Sympatyczna mieszkanka chlewu ma kłopot ze swoimi maluchami. Czy wiecie, 

o jakie zwierzęta chodzi? 



 Tak, to mama świnka i prosiaczki. Przyszła pora jedzenia i powstało 

zamieszanie. Prosiaczki przepychają się przy korytku. Policzcie, ile ich jest.  

 

 

Tak, przy korytku jest osiem maluchów. Domyślacie się, w jaki sposób 

gospodarz rozwiązał ten problem?  

Przyniósł jeszcze jedno korytko. 

-Czy da się rozdzielić prosiaczki tak, by przy każdym korytku było ich tyle 

samo? 

-Policzcie, ile prosiaczków będzie jadło przy drugim korytku, jeśli przy 

pierwszym jest ich tyle. Rodzic umieszcza tam pięć sylwet. Pozostałe zakrywa. 

(Zadanie z doliczaniem jest tutaj utrudnione, ponieważ dzieci robią to w 

pamięci. Jeśli jednak mają trudności, można im przypomnieć, w jaki sposób 

mogą doliczyć na palcach do danej liczby. )Liczbę pięć należy zapamiętać i 

doliczać dalej na palcach aż do ośmiu, czyli: sześć, siedem, osiem. Doliczone 

zostały trzy elementy. Potem przy pierwszym korytku może być sześć 

prosiaczków, a za trzecim razem – trzy 

● Kurki i jajka 

Narysujcie na kartce trzy grzędy, najlepiej w kształcie prostokątnym. Na tych 

grzędach kurki złożą dziewięć jajek (jajka można wykonać z papieru , 

wydrukować lub użyć klocków) 

 Rozłóżcie te jajka w trzech miejscach, tak by żadne nie było puste. Pamiętajcie, 

że wszystkich jajek musi być razem dokładnie dziewięć. Dzieci rozkładają 



liczbę dziewięć na składniki, czyli rysują w każdym prostokącie wybraną ilość 

jajek. 

Następnym  razem dzieci rysują cztery prostokątne grzędy i rozkładają tam 

dziewięć elementów 

. ● Psotne szczeniaczki. Policzmy, ile szczeniaczków mieszka w tej budzie 

(siedem). 

 

Psia mama odpoczywa, a maluchy chcą się pobawić na podwórku. Zamknijcie 

oczy i policzcie po cichu, ile piesków wyszło z budy. Każdy szczeniaczek 

wychodząc z budy, zaszczeka. 

 Rodzic naśladuje szczekanie piesków i zakrywa tyle sylwet, ile było psich 

odgłosów.. Dzieci liczą po cichu, ile piesków zostało i pokazują tę liczbę na 

palcach  

Rodzic weryfikuje poprawność wykonanego odejmowania.  

● Owce w zagrodzie 

Rodzic rozkłada cztery kartki i prosi dziecko, by umieściły na nich kuleczki 

waty. Na pierwszej kartce ma być dziesięć kuleczek, na drugiej osiem, na 

trzeciej pięć, a na ostatnim jedna. 

 Kartka będzie zagrodą na farmie.  

-Jak myślicie, w jakie zwierzęta zamienią się kuleczki waty? Tak, to będą owce. 

Na początku było ich tyle. (Rodzic wskazuje kartkę z dziesięcioma elementami). 

Potem gospodarz zagonił kilka owiec do obory i zostało ich tyle. (Rodzic 

wskazuje dywanik z ośmioma elementami).  

-Czy obliczyliście, ile owiec odeszło? Tak, ponieważ od dziesięciu musimy 

odjąć dwa, by zostało osiem. Sprawdźcie to na palcach. Potem gospodarz zabrał 



do obory kolejne owce i zostało tyle. (Rodzic wskazuje kartkę z pięcioma 

elementami). Obliczcie, ile ich zabrał (trzy). Tak, ponieważ od ośmiu musimy 

odjąć trzy, by zostało pięć. Sprawdźcie to na palcach. Widzimy, że na końcu 

została jedna owca. Ile owiec gospodarz zagonił do obory? Tak, ponieważ od 

pięciu musimy odjąć cztery, by został jeden. Sprawdźcie to na palcach.  

 

Zadań matematycznych dzisiaj na tyle. 

Teraz zapraszamy chętnych do wykonania wybranego przez siebie zadania: 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



Do jutra Elfiki! 

Ściskamy mocno! 

 

p. Angelika i p. Lucyna 

 

 


