
1.Wyliczanka Pauliny Wrzesień Matematyczne lato. R. czyta rytmicznie wyliczankę.

Matematyczne lato 

Raz i dwa, raz i dwa, 

to już lato, ciepło da.

 Trzy i cztery, trzy i cztery, 

pojedziemy na rowery. 

Pięć i sześć, pięć i sześć,

 lato lubi lody jeść. 

Siedem, osiem, siedem osiem,

 my lubimy grać na nosie. 

Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć,

 lato uśmiech zawsze niesie!

2. Zabawa rytmiczna do wyliczanki. Dzieci powtarzają za R. tekst wierszyka, stukając rytmicznie 
kredkami w blat stołu. (Rytm mogą również wyklaskiwać lub wytupywać). Przy kolejnym powtórzeniu
wierszyka dzieci pokazują palce, licząc do dziesięciu. 

3. Zabawa matematyczna „Letnia matematyka”. R. prezentuje dużą ilustrację o dowolnej letniej 
tematyce (np.: łąka, plaża, plac zabaw). Zadaniem dzieci jest policzyć, ile jest na niej elementów 
wymienianych przez R., np.: Ile dzieci mają piłek? Ile jest chmur na niebie? Ile jest ptaków? Czego jest
więcej: foremek czy łopatek? Raz i dwa, raz i dwa, to już lato, ciepło da. Trzy i cztery, trzy i cztery, 



pojedziemy na rowery. Pięć i sześć, pięć i sześć, lato lubi lody jeść. Siedem, osiem, siedem osiem, my 
lubimy grać na nosie. Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć, lato uśmiech zawsze niesie!

4. Pokoloruj obrazek (technika dowolna)

5. Zabawa ruchowa „Jak bawimy się w lecie?”. Dzieci naśladują wymyślone przez siebie sposoby 
spędzania wolnego czasu w lecie. Na słowa R.: Pada deszcz! stają szybko przy ścianie, chowają się pod
stolik lub przykucają w kącie. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie

1.Degustacja truskawek. Dzieci siedzą przy stolikach z zawiązanymi oczami. Przed nimi na talerzykach 
leżą truskawki. Dzieci próbują owoców. Starają się odgadnąć ich nazwę. Mówią, jaki mają smak, 
zapach i kolor. Następnie odsłaniają oczy i kończą degustację. 



2. Praca plastyczna „Truskaweczki”. Dzieci dostają kartki z dużym konturowym rysunkiem truskawki. 
Malują kontur owocu czerwoną farbą, a szypułkę – zieloną.

3. Zabawa badawcza „Zabarwianie wody”. R. przygotowuje 2 przezroczyste naczynia z wodą. W 
jednym dzieci umieszczają kawałek krepiny czerwonej, a w drugim – zielonej. Następnie obserwują, 
jak woda zabarwia się w każdym naczyniu. Potem R. miesza ze sobą oba płyny. Dzieci obserwują i 
komentują wyniki eksperymentu. Rozbudzanie ciekawości badawczej.

 


