
NA WIOSENNEJ ŁĄCE – zabawy matematyczne

Na wiosennej łące” – zabawa ortofoniczno-ruchowa.

Opowiedzmy dzieciom  historię, a dzieci za pomocą gestów i  wyrazów 
dźwiękonaśladowczych niech spróbują odwzorować treść opowiadania.

Jest pi kna pogoda, wieci słonkoę ś  – dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, podnoszą 
ręce do góry i wykonują szybkie, rotacyjne ruchy dłońmi.
Wszyscy mieszka cy ł ki ju  wstali iń ą ż  wzi li si  do pracyę ę  – dzieci wstają.
Mrówki buduj  swoje miastoą  – z rękami na biodrach dzieci wykonują obrót tułowia, 
raz w lewo, raz w prawo.
Zaj czki skacz  po ł ce ą ą ą – dzieci mówią trzy razy: kic, kic, kic, i  wykonują trzy skoki 
obunóż (dzieci robią kilka takich serii).
abki pływaj  wŻ ą  jeziorze – dzieci mówią: kum, kum, a potem robią dwa przysiady 

(dzieci robią kilka takich serii).
Ptaszki wysoko fruwaj  po niebieą  – stojąc w miejscu, dzieci mówią: pi, pi, pi, 
a potem biegają z rozłożonymi rękami.
Bocian dostojnie kroczy – dzieci idą z wysokim podnoszeniem nóg, zatrzymują się,
wyciągają do przodu ręce i naśladując ruch bocianiego dzioba, mówią: kle,kle.                
Nagle powiał wiatr, trawy i kwiaty kołysz  si  na wietrzeą ę  –dzieci mówiąc szu, 
szu, kołyszą na boki z wysoko podniesionymi rękami.
Zacz ł pada  majowy deszczyką ć  – dzieci kucają i  rytmicznie uderzają rękami
o podłogę, mówiąc: kap, kap, kap.
Wszystkie zwierz tka chowaj  si  do swoich domkówą ą ę  – dzieci siadają w siadzie 
skrzyżnym na dywanie.



 Słuchanie wiersza J. Sztaudyngera „Kropki biedronki ‘’                                  
rysowanie kropek na sylwecie  biedronki  po każdym przeczytanym  zdaniu od kogo 
dostała

 Biedronka  siedem kropek miała:                                                                                    
pierwszą od rosy dostała,                                                                                               
drugą od słonka złotego,                                                                                                
trzecią od wiatru halnego,                                                                                               
czwartą od deszczu kropelki,                                                                                           
piątą od ziemi karmicielki,                                                                                               
szóstą od dziada co przechodził drogą,                                                                             
siódmą już nie wiem od kogo.                                                                                         
Wszystkie siedem nosiła w komplecie,                                                                              
ażeby szczęście dawały dzieciom.

„Kropki biedronki” - wykonywanie zadań:  (1) dorysowywanie odpowiedniej liczby kropek na sylwecie
biedronki, tak aby na obu skrzydełkach było ich tyle samo

 (2) uzupełnianie kropek na skrzydłach biedronki w ten sposób, aby każda biedronka miała ich 10



(3) dobieranie cyfr do liczby kropek na sylwecie biedronki  

Zabawa matematyczna – „Wrzuć klocki” – zadaniem dzieci jest zebranie z 
dywanu odpowiedniej liczby klocków i wrzucenie ich do pojemnika lub obręczy 
zgodnie z instrukcjami podawanymi lub pokazywanymi przez rodzica.

Zabawa matematyczno – ruchowa – „Liczenie znikających obiektów” - na 
sygnał dzieci liczą np. klaśnięcia, tupnięcia, podskoki, uderzenia w instrument 
perkusyjny lub tamburyno, zabawki znikające za parawanem. Rodzic pyta: Ile jest? 
Dzieci odpowiadają i wykonują taką liczbę przysiadów, podskoków, pajacyków, itp. 
(mogą też same wymyślać zadania do wykonania).

Zabawa ruchowa: „ Umiem liczyć do dziesięciu”: zilustrujcie treść ruchem:

Na jeden-klaśnij, na dwa-skocz,
trochę w lewą stronę zbocz.
Na trzy-machnij nogą prawą
ale zrób to bardzo żwawo!
A na cztery-mrugnij okiem
pięć-maszeruj równym krokiem.
Sześć oznacza podskok w górę,
jakbyś chciał przeskoczyć górę.
Siedem to jest kroczek w prawo,
osiem-możesz bić już brawo!
A na dziewięć -”liczba„ krzyknij
A na koniec stojąc w miejscu
wolno policz do dziesięciu.



 Zagadki matematyczne: rodzic czyta, dziecko odpowiada:

- Ile palców u obu dłoni ma człowiek?

– Ile kół ma rower?

- Ile boków ma trójkąt?

- Ile boków ma kwadrat?

- Ile boków ma prostokąt?

„ Rodzinny spacer” N. Łasocha – ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści 
ruchowej– rodzic przeczyta, a Wy zilustrujcie treść ruchem:
Rodzina wybrała się na długi spacer.
Rodzice zdecydowali, że wszyscy pojadą rowerami.
( kładziecie się na plecach i unosicie nogi)
Droga prowadziła pod gorę,
więc na początku było bardzo ciężko
( powoli poruszacie uniesionymi nogami wykonując „rowerki”)
Ale za górką pojawił się łagodny zjazd i rowerki przyspieszyły
( kręcicie coraz szybciej)
Gdy dojechali na skraj lasu, zsiedli z rowerów
i w dalszą drogę wybrali się pieszo.
Dzieci biegły leśną ścieżką
( wstajecie i biegacie po pokoju)
Ale najmłodszy brat nagle się rozpłakał
( zatrzymujecie się i stajecie w rozkroku)
Rodzeństwo zaczęło go rozśmieszać robiąc zabawne „ a kuku”



( wykonujecie skłony do przodu)
Jakież było zdziwienie kiedy na ścieżce pojawiły się przewrócone kłody drzew.
Trzeba było pod nimi przejść
( pełzacie po dywanie)
A potem przeskoczyć przez niewielki strumyk
( skaczecie obunóż do przodu)
Ścieżka bardzo się zwęziła
( idziecie stawiając stopę za stopą)
Mama powiedziała, że słychać dziecioła,
wszyscy więc przystanęli i nasłuchiwali to z lewej, to z prawej strony
( stajecie w rozkroku, wykonując skręty tułowia)
W pewnym momencie las się skończył,
pojawiła się łąką, trawy były już naprawdę wysokie,
więc trzeba było wysoko podnosić nogi
( spacerujecie po dywanie wysoko unosząc kolana)
Na skraju łąki wszyscy uznali, że czas na odpoczynek
rozłożyli koc i usiedli
( zabierzcie koc i razem z rodzicem rozłóżcie go na dywanie, usiądźcie na nim)
Nagle wszyscy zaczęli się wiercić
( wstajecie)
Ojej! nogi obsiadły jakieś robaczki, łaskocząc wszystkich po kolie
( potrząsacie raz jedną, raz drugą nogą)
Zaraz potem na niebie pojawiły się chmury
i pierwsze krople spadły na ziemię,
to był znak, ze najwyższa pora wracać
( składacie koc)
Rodzina choć zmęczona, wróciła bardzo zadowolona
( ponownie rozkładacie koc i leżycie na nim przez chwilę)

 Zabawa ruchowo-rytmiczna – Zielony, czerwony, ółty –ż  Rodzic ustala z 
dzieckiem sposób zabawy, układa dany rytm na dywanie (np. wykorzystując 
klocki w odpowiednich kolorach), dzieci odtwarzają go ruchem.

-Zielony – uderzanie dłońmi o uda

– Czerwony – podskok

– Żółty – tupanie w miejscu.



Tupnij nog  , gdy ci le.ą ź  (tupią prawą nogą)
Płaka  wcale nie wstyd  si .ć ź ę  (przecierają oczy)
A gdy wszystko jest tip-top, (wystawiają kciuk w górę w geście zadowolenia)
Skacz jak kangur: hop, hop, hop. (skaczą trzy razy)

Dyktando matematyczne” – zabawa ruchowa, utrwalenie kierunków, przeliczanie 
liczebnikami porządkowymi w zakresie 10. Dla atrakcyjności zabawy można dziecku 
zaznaczyć kropkę na prawej dłoni lub dać do ręki kawałek wstążki czy bibuły.

Zaczynamy od punktu wyjścia np. zaznaczonego na podłodze.

Idziemy 4 kroki do przodu.
Teraz 5 kroki w lewą stronę.
Teraz 10 kroków do tyłu.
Teraz  podskoczymy (piłeczki) dwa razy w prawą stronę
Teraz 7 piłeczek w lewą stronę.
Prawą ręką dotykamy lewego kolana.
Lewym  łokciem dotykamy do prawego kolana.
Ćwiczenie możemy powtarzać tyle razy, by dziecko miało satysfakcję. Sprawdzamy, czy 
kierunki nie sprawiają mu kłopotu.
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