
Zabawy w liczenie 

 

1.  Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny Imieninowe echo. 
Piłka. 
Rodzic rzuca piłkę do dziecka i jednocześnie wymawia sylabę np. ma. Dziecko 
odrzuca piłkę, wypowiada tę samą sylabę i kończy słowo, mówiąc imię 
rozpoczynające się na tę sylabę np. Ma-te-usz. Następnie dziecko podaje inne 
imiona na podaną sylabę, np. Mar-ta, Mal-wi-na. 
 

2.  Zabawa ruchowa Na cztery i na dwa. 
Dzieci przy dźwiękach bębenka maszerują, licząc do czterech. Na dwa – dzieci 
klaszczą w dłonie, na cztery – tupią nogą. 
 
GRUPA PAPUŻKI 

3.  Karta pracy, cz. 2, nr 56. 
*Karta pracy dostępna na mailu.  

 
4. Zabawa rozwijająca umiejętność przeliczania Zgaduj-zgadula 

Pojemnik, monety, guziki  
Dzieci trzymają w pudełku od 2 do 10 przedmiotów i potrząsają nimi (monety, 
guziki lub inne małe przedmioty, które przy potrząsaniu powodują hałas). 
Potrząsając nimi dziecko powie: „Zgadnij, ile ich mam!” Trzeba zgadnąć, iloma 
przedmiotami dziecko potrząsa (sądząc po odgłosie). Następnie rodzic potrząsa 
przedmiotami, a dziecko zgaduje. 
 

5.  Zabawa podsumowująca O kim mówię? 
Obrazki z karty pracy, cz. 2, nr 56. 
Rodzic pokazuje obrazki przedstawiające dzieci z różnych krajów. Opisuje wygląd 
wybranego dziecka z obrazka i podaje jego imię, dzieląc słowo na sylaby, np. A-
da, Pa-lo-ma, Die-go, Ka-zu-o. Dziecko wypowiada imię w całości, a następnie 
klaszcze tyle razy, z ilu sylab składa się to imię. 
 

6.  Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 19. 
Woreczek, szarfa , tamburyn. 
•• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Przebieramy się. 
Szarfy/obręcze leżą na podłodze – to ubranie. Dzieci stają w ich środku. 
Następnie, chwytając oburącz, przeciągają szarfę przez całe ciało od dołu do 
góry. Ćwiczenie można kilkukrotnie powtórzyć. 
 



•• Ćwiczenie mięśni grzbietu – Podnieś patyk. 
Dzieci leżą na brzuchu, a szarfy – patyki – przed nimi. Następnie dzieci chwytają 
szarfy za ich końce i lekko unoszą ręce, bez zginania w łokciach. Aby utrudnić 
zadanie, dzieci mogą jednocześnie wykonywać ruchy rękami na boki. 
 
•• Ćwiczenie z elementem rzutu do celu – Rzut workiem. 
Dzieci stają na linii i starają się trafić woreczkami/piłkami do celu – utworzonego 
również z szarfy rozłożonej na podłodze lub plastikowego pudełka. 
 

7.  Rozegranie popularnej gry planszowej Chińczyk. 
Gra planszowa Chińczyk. 
 


