
WTOREK- 09.06 

TEMAT: Matematyka jest ciekawa 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

- tańczy do piosenki  

- wie po co potrzebna jest matematyka 

- wykonuje poprawnie  ćwiczenia gimnastyczne 

- bawi się przy muzyce 

- rozwiązuje zadania tekstowe w zakresie dodawania i odejmowania 

- wyklaskuje rytm do piosenki 

- układa pajacyka z figur geometrycznych 

 

1. „Taniec na dzień dobry” -  swobodne zabawy taneczne 

Dziecko swobodnie tańczy do swoich ulubionych piosenek 

2. „ Gdzie można odnaleźć matematykę?” – wypowiedzi dziecka 

- Gdzie możemy znaleźć matematykę? 

- Po co jest potrzebna ludziom matematyka? 

3. Ćwiczenia poranne-   zestaw XII 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=A9kBgvNvTpw 

 

4. „ Kto zna magiczną liczbę siedem” – zabawa przy muzyce 

Link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=hR7sRAl3DG0 

 

5. „ Znam odpowiedz”- zabawa matematyczna. Rozwiązywanie zadań tekstowych w zakresie 

dodawania i odejmowania 

Rodzic odczytuje zadania . Dziecko dane z zadania przedstawia za pomocą liczmanów np. makaronu 

a następnie podejmuje próby zapisu w postaci działań oraz formułuje odpowiedź. 

Piotrek dostał od taty 6 mlecznych cukierków, a od mamy 3 owocowe cukierki. Ile razem cukierków 

ma teraz Piotr ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A9kBgvNvTpw
https://www.youtube.com/watch?v=hR7sRAl3DG0


Paulinka miała 10 balonów. Nagle 7 balonów pękło. Ile teraz balonów zostało Paulince? 

 

Na gałęzi siedziało 10 kruków. Po chwili 6 kruków odleciało. Ile teraz kruków siedzi na gałęzi? 

 

Mateusz ma w domu 4 rybki, 2 chomiki i 1 psa. Ile razem zwierząt ma w domu Mateusz? 

 

Beatka ma 5 piłek czerwonych, 3 piłki zielone i 2 niebieskie. Ile razem piłek ma Beatka? 

 

Ciocia Agata ma 4 córki i 2 synów. Ile dzieci ma ciocia Agata? 

 

 

6. „ Le Bestringlo”- zabawa rytmiczna 

Taniec z rodzicem lub rodzeństwem 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Tq_spzyMGCA 

 

7. „Pajacyk”- układanki z wykorzystaniem figur geometrycznych 

 

Dziecko wycina figury geometryczne i układa pajacyka 

https://www.youtube.com/watch?v=Tq_spzyMGCA


 
 

 

 

8. Spacer online- Warszawskie ZOO 

Link: https://waw4free.pl/wydarzenie-71501-zoostanwdomu-zoobaczonline-wirtualne-odwiedziny-

w-warszawskim-zoo 

 

 

9. „Zabawa matematyką”- gry edukacyjne 

https://waw4free.pl/wydarzenie-71501-zoostanwdomu-zoobaczonline-wirtualne-odwiedziny-w-warszawskim-zoo
https://waw4free.pl/wydarzenie-71501-zoostanwdomu-zoobaczonline-wirtualne-odwiedziny-w-warszawskim-zoo


Link: https://szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

 

 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z 

dziećmi oraz pracami plastycznymi. Koniecznie 

prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy 

lub wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres 

grupa.stokrotki1@wp.pl. Wszystkie Wasze prace będą 

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.  
 

 

 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY☺  

Wychowawczynie:  

Agnieszka Olechno, Aneta Gardziejczyk  

 

 

 

 

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

