
ZABAWY MATEMATYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

1. Zabawa interaktywna: „Ile widzisz przedmiotów”. 
Gra znajduje się pod poniższym linkiem. Wystarczy kliknąć we właściwą odpowiedź. 

https://www.matzoo.pl/zerowka/ile-przedmiotow_50_353

2. Zabawa matematyczna: „ Ile mamy guzików.”
Do zabawy proponuje wyorzystać guziki.  

• Można ułożyć z nich, kładąc jeden obok drugiego różne kształty np. koło, trójkąt. 
Zaproponować można dziecku, że jak ułoży kwadrat i trójkąt to powstanie domek itp. 

• Możemy przy okazji pobawić się w dodawanie i powiedzieć do dziecka, że jeśli ja mam 
dwa guziki, a ty masz trzy, to ile mamy razem? A jeśli dam ci jeszcze  jeden, to ile będziesz 
miał teraz ?itp.

• Guziki możemy także posegregować ze względu na kolor, wielkość, ilość dziurek. 
Następnie przeliczamy ilość guzików w danym zbiorze. Pytamy dziecko, gdzie jest 
najwięcej a gdzie jest najmniej. 
Pamiętajmy, by podczas zabawy zadbać o bezpieczeństwo dziecka, by dziecko nie wzięło 
guzika do buzi itp.

3. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem zakrętek. 

Do przeprowadzenia zabawy potrzebne nam będą kartka papieru oraz kolorowe zakrętki. 
Kartkę dzielimy na cztery części rysując pośrodku jedną linię pionową oraz na środku linię 
poziomą. 

Dokladny przebieg tej zabawy z wykorzystaniem innego rekwizytu - fasolek można 
zobaczyć pod następującym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=5pFSMC9dZVA

Przebieg zabawy: 
Prosimy dziecko, by położyło rękę po prawej stronie kartki i wydajemy następujące 
polecenia: 

• W dole po lewej stronie połóż trzy zakrętki.
• W prawym górnym rogu połóż dwie zakrętki.
• W górnym  lewym roku połóż cztery zakrętki. 
• W dolnym prawym rogu umieść pięć zakrętek

Podczas tej zabawy dziecko doskonali umiejętność liczenia, utrwala znajomość  prawej i 
lewej strony ciała oraz ćwiczy orientację na płaszczyźnie. 

 Podczas układania zakrętek możemy też wyznaczyć ich kolor np. W górnym lewym rogu 
ułóż cztery białe zakrętki, a w dolnym białym rogu połóż jedną zakrętkę czerwoną. 
W ten sposób utrwalamy przy okazji znajomość kolorów.

4. Matematyczne wyliczanki: Rodzic wymienia różne produkty owoców lub warzyw. 
Zadaniem dziecka jest policzyć w myśli, ile produktów rodzic wymienił i tyle samo klasnąć 
w ręce lub podskoczyć:

https://www.matzoo.pl/zerowka/ile-przedmiotow_50_353
https://www.youtube.com/watch?v=5pFSMC9dZVA


Jabłko, gruszka i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle ( 3 razy )
Kapusta i ogórek – tyle razy podskocz w górę ( 2 razy )

Marchewka, pietruszka, bób – tyle razy przysiad zrób ( 3 razy )
Kalarepka i mak – za uszy się złap ( 2 razy ) 

5. Firankowa chusta matematyczna: 

Do zabawy spróbujmy zachęcić wszystkich domowników, im nas będzie więcej tym lepiej. 
Będzie nam potrzebny kawałek materiału, może to być firanka, kocyk większy lub mniejszy,
w zależności od ilości osób biorących udział w zabawie, W sytuacji, gdy jesteśmy sami z 
dzieckiem wykorzystajmy do zabawy kawałek mniejszego materiału, tak żebyśmy byli w 
stanie go chwycić (mama z jednej strony, dziecko z drugiej stojąc naprzeciwko siebie). 
Na nasz materiał (umownie niech to będzie firanka) wrzucamy kilka miękkich przedmiotów 
( np. małe piłeczki, maskotki, misie). Wraz z dzieckiem liczymy przedmioty ułożone na 
naszej firance. Zadanie polega na tym, by trzymając naszą firankę, tak nią poruszać, by 
wyrzucić z niej część zabawek np. umawiamy się z dzieckiem, że zrzucamy 2 misie lub 
kołyszemy firanką tak, by zostało na niej pięć przedmiotów itp.

6. Do nauki cyferek proponuję wykorzystać grę: „Nauka cyferek” , znajdującą się pod 
poniższym linkiem: 

• https://www.matzoo.pl/zerowka/nauka-cyferek_50_336

lub osłuchać się z piosenkami dla dzieci o cyferkach:

• Piosenka Śpiewające brzdące: „Jeden dwa, trzy”.
https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng

• Piosenka o cyferkach DrobNutki
https://www.youtube.com/watch?v=JdcGTOAAuKg
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