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„Dziecko jest zdolne rozwiązać każde trudne zadanie jeżeli tylko 

potrafimy przełożyć je na język dziecka” 

 

Innowacja „ Matematyczne łamigłówki ” ma charakter programowy i oparta 

jest na metodzie prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej. Stanowi uzupełnienie i 

rozszerzenie treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego  i 

programu, na którym pracuje grupa 5- 6latków w roku szkolnym 2014- 2015.  

„ Matematyczne łamigłówki „ są indywidualnym pomysłem służącym 

poznaniu solidnych matematycznych podstaw , który powstał po gruntownej 

analizie Skali Gotowości Szkolnej w roku poprzednim. 

Treści matematyczne będą realizowane podczas zabaw na terenie 

przedszkola, podczas spacerów, wycieczek terenowych oraz zabaw w 

ogrodzie. Innowacyjne będzie również łączenie tych treści z życiem 

codziennym np. podczas zabaw w sklep, posługiwanie się pieniędzmi, zabaw z 

wykorzystaniem środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia. 

Opracowano  bloki programowe, w których znajdują się treści dobrane tak, 

aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te 

umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. W 

każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na 

danym etapie rozwoju. Warunkiem mądrego wspomagania rozwoju dzieci 

jest zachowanie cyklu rozwojowego i dokładne opanowanie treści 

łatwiejszych przed przejściem do kolejnych. Procesy intelektualne, od których 

zależą sukcesy w uczeniu się matematyki, mają, bowiem szeroki zakres: służą 

dzieciom do klasyfikowania i tworzenia wszelkich pojęć, tworzenia logicznych 

wypowiedzi, polepszania spostrzegania, przewidywania skutków na bazie 
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dostrzeżonych przyczyn, sprawnego liczenia, nie tylko przy rozwiązywaniu 

zadań matematycznych. 

Najnowsze badania nad funkcjonowaniem intelektualnym człowieka 

wskazują, iż nie można oddzielić czynności umysłowych od jego emocji. To 

emocje wyznaczają ramy działań poznawczych. Mając to na uwadze, autorka 

metody prof. Gruszczyk Kolczyńska opracowała specjalny blok programowy, 

zawierający treści kształtujące odporność emocjonalną dzieci i zdolność do 

zwiększonego wysiłku intelektualnego. 

W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste 

doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy 

pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, 

przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej 

odporności. 

Treści  innowacyjne realizowane wg metody Gruszczyk – Kolczyńskiej pomogą 

w stworzeniu wszystkim dzieciom warunków do pełnego rozwoju swych 

możliwości umysłowych.  

 

Główne założenia innowacji: 

 Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka – 

dzięki nim dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności 

 Zajęcia są wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i 

grami 

 Dziecko jest aktywne – rozwija logiczne myślenie, 

manipuluje przedmiotami, samo konstruuje wnioski 

 Kształtowana jest odporność emocjonalna  dziecka tak, 

aby potrafiło zdobyć się na wysiłek intelektualny w 

sytuacjach trudnych, często wywołujących napięcie. 
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 Sytuacje życiowe przekształcane są na zadania 

matematyczne 

 Zmniejsza się ryzyko niepowodzeń szkolnych z zakresu 

edukacji matematycznej 

 

Powyższe założenia ujęte zostaną  w  12 kręgów tematycznych, 

które będą  realizowane w podanej kolejności, uwzględniając 

stopniowanie trudności i prawidłowości rozwoju dziecka: 

1. Orientacja przestrzenna,czyli kształtowanie umiejętności, 

które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i 

swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje. 

Umiejętności te przydadzą się w szkole na lekcjach matematyki 

i środowiska społeczno – przyrodniczego. 

2. Rytmy traktowane jako sposób rozwijania umiejętności 

skupienia uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w 

różnych sytuacjach. Jest to ważne przy nabywaniu umiejętności 

liczenia oraz dla rozumienia sensu mierzenia. 

3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i 

odejmowania obejmuje proces począwszy od liczenia 

konkretnych przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do 

rachowania w pamięci. 

4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania. Celem 

jest tu dobre przygotowanie dziecka do rozumienia pojęcia 

liczby naturalnej, które jest przecież kształtowane na lekcjach 

matematyki w klasie pierwszej. 

5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długościw zakresie 

dostępnym sześciolatkom. Będzie to potrzebne w szkole, a 

także w życiu codziennym. 
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6. Klasyfikacja, czyli wspomaganie rozwoju czynności 

umysłowych potrzebnych dzieciom do tworzenia pojęć. Jest to 

dobre wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorach i ich 

elementach. 

7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznychjest 

dalszym rozwijaniem umiejętności rachunkowych dzieci i 

stanowi przygotowanie ich do tego, co będą robiły na lekcjach 

matematyki w szkole. 

8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia.Obejmuje 

także kształtowanie ważnych czynności umysłowych 

potrzebnych dzieciom do rozwiązywania zadań. 

9. Mierzenie płynów– to ćwiczenia, które pomogą dzieciom 

zrozumieć, że np. wody jest tyle samo, chociaż po przelaniu 

wydaje się jej więcej lub mniej. Doświadczenia te ułatwią 

dziecku zrozumieć sens mierzenia i rozwiązywania zadań. 

10. Intuicje geometryczne, czyli kształtowanie pojęć 

geometrycznych w umysłach sześciolatków. 

11. Konstruowanie gierprzez dzieci hartuje odporność 

emocjonalna i rozwija zdolność do wysiłku umysłowego. Jest to 

także dalsze ćwiczenie umiejętności rachunkowych dzieci. 

12. Zapisywanie czynności matematycznychzgodnie z 

możliwościami sześciolatków stanowi bezpośrednie 

przygotowanie dzieci do tego, co będą robiły na lekcjach 

matematyki w szkole. 

 

METODY: 
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 aktywizujące: wykonywanie doświadczeń, ćwiczenia w terenie na 

zastosowaniem teorii, zawody matematyczne, metoda 

projektów, 

 problemowe: pogadanka poprzedzona wysunięciem problemu do 

rozwiązania, studium przypadku, burza mózgów, kula śniegowa, 

metoda kruszenia, 

 eksponujące: pogadanka, dyskusja, pokaz 

  integracyjne w pracy z grupą: dyskusja na temat rozwiązania 

interesujących problemów, konkurs na wykonywanie ćwiczeń 

w grupach 

 

 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE  

  

 zegary , stopery , klepsydry 

 wagi 

 domino 

 kostki do gry 

 taśmy do mierzenia 

 zestaw plansz 

 karty pracy 

 rozkłady (np. program TV) 

 papierowe pieniądze 

 geoplan (płytka z otworkami do przewlekania sznurowadła)- służy do 

konstruowania figur geometrycznych 

 kartoniki z cyframi i znakami arytmicznymi 

 liczmany- kółka, trójkąty, kwadraty, 

 liczydełka, kartoniki z cyframi i znakami arytmicznymi 

 nasiona dużej fasoli, kasztany, kolorowe guziki, klamerki do 

przypinania bielizny, frotki, kapsle itp. 
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PRZEWIDYWANE EFEKTY EDUKACYJNE: 

 

DZIECKO 

  określa położenie przedmiotów w przestrzeni, 

  potrafi ustawić przedmiot zgodnie z podanymi warunkami 

 klasyfikuje obiekty, tworzy zbiory zastępcze, 

  porównuje przedmioty o cechach przeciwstawnych, 

  porównuje liczebność utworzonych kolekcji i zbiorów 

zastępczych, 

 rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała, 

  wyprowadza kierunki od innej osoby, 

 zauważa zjawisko symetrii w figurach geometrycznych, 

  dostrzega stałe następstwa i regularność, 

 rozpoznaje i nazywa figury: koło, kwadrat, trójkąt, 

prostokąt, 

 układa figury z patyczków, gumy do skakania, 

  klasyfikuje figury według podanej cechy, 

 dostrzega i kontynuuje powtarzające się sekwencje, 

 układa rytmy z przedmiotów, klocków, 

 zapisuje cyframi liczby do 20, 

 rozumie pojęcie liczby w aspekcie kardynalnym, porządkowym 

i miarowym, 

 rozpoznaje liczby do 100, liczy dziesiątkami, 

  w formach czynnościowych mnoży 

 oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem, 

 rozwiązuje manipulacyjnie proste zadania matematyczne 

wyrażone w konkretnych sytuacjach, na rysunkach lub w 

słownie podanej treści, 

  dokonuje pomiarów dowolnie obraną wspólną miarą, 

porównuje wyniki, 

  manipulacyjnie ( przelewanie) porównuje ilości płynów, 
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 układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe o kupowaniu i 

płaceniu. 

 

 Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych: 

Badanie efektów osiągnięć dzieci w zakresie wprowadzania pojęć 

matematycznych podczas wprowadzania powyższej innowacji odbywać 

będzie się poprzez: 

1. Arkusz obserwacji, który będzie dotyczył stopnia przyswojenia 

wprowadzanych zagadnień  w pierwszym i drugim półroczu 

2. Diagnozę wstępną i obserwację końcową każdego dziecka 

3. Informację zwrotną od rodziców w postaci ankiety dla rodziców, 

która będzie przeprowadzana dwa razy w roku szkolnym 

 

 

Przykłady zabaw i zajęć inspirowanych metodą  

prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej 

 
 
Zabawy z przestrzenią  

 

Cele ogólne: 

- zgodne uczestniczenie we wspólnych zajęciach i zabawach; 

- kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku 

intelektualnego 

 

 

Cele szczegółowe: 

- kształtowanie świadomości własnego ciała;  

- różnicowania prawej i lewej strony ciała;  
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- kształtowanie własnego punktu widzenia;  

- wdrażania do przyjmowania punktu widzenia drugiej osoby; 
 

Dziecko: 

- rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała; 

- obdarza uwagą drugą osobę; 

- przestrzega uzgodnionych umów; 

- potrafi nazwać i wskazać części ciała; 

- posługuje się w praktyce określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych; 

- uczy się wytrwałości i samodzielności w wykonywaniu zadań; 

- potrafi określić co postrzega z własnego punktu widzenia; 

- potrafi przyjąć punkt widzenia drugiej osoby; 

- wie, jak należy współdziałać i współpracować w zespole; 

- myśli logicznie i samodzielnie; 

- umie nabyte umiejętności zastosować w praktycznym działaniu; 

 

Forma organizacyjna pracy: grupowa, indywidualna 

 

Metody:  

- czynna - zadań stawianych dziecku do wykonania 

- prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej 

 

Pomoce dydaktyczne:  

nagrania muzyki, piosenki na płycie CD, odtwarzacz CD, koło dla każdego dziecka, 

frotki, kartki, kredki, obręcz. 

  

Przebieg zajęć 

 

1. Taniec części ciała – kształtowanie świadomości własnego ciała. 

Prowadząca prosi, aby dzieci poruszały wskazanymi częściami ciała w rytm 

muzyki. Tańczą kolejno: głowa, szyja, ramiona, ręce, dłonie, palce, tułów, biodra, 

nogi, stopy. 

 

2. Moja lewa i prawa strona. 

Dzieci mają założone frotki na lewej ręce. Maszerują po kole z unoszeniem na 

zmianę lewej i prawej ręki. Następnie siadają i określają kto siedzi po ich prawej 

i lewej stronie. 

 

3. Ćwiczenia w stosowaniu określeń dotyczących stosunków przestrzennych. 

Dzieci siedzą w kole otrzymują kolorowe koła. Kładą kółko przed sobą, za sobą, z 
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lewej strony, z prawej strony, trzymają nad sobą, siadają na kole, określają, że 

kółko jest pod nimi. 

 

4. Zabawa Czy widzisz to co ja? - podobieństwo schematu ciała. 

Dzieci stają obok siebie, podnoszą razem ręce, spoglądają w górę i stwierdzają, 

że widzą to samo (sufit, lampy). Opuszczają ręce, spoglądają w dół i stwierdzają, 

że i tym razem widzą to samo (podłogę). Podskakują kilka razy. Próbują wyczuć 

bijące serce, ustalają, że  mają serce po lewej stronie. Następnie wyciągają ręce 

w lewą, potem w prawą stronę, patrzą kolejno w te strony. Ustalają, że w takich 

sytuacjach widzą to samo. 

 

5. Zabawa ruchowa "Nie chcę cię znać". 

 

6. Skutki obrotu. 

Dzieci stoją w parach twarzami do siebie. Wyciągają ręce i patrzą przed siebie – 

każde widzi co innego. Podają sobie ręce i spoglądają na frotki. Ustalają, że w 

takiej sytuacji ręka lewa jest naprzeciw prawej, a prawa naprzeciw lewej.  

 

7. Ćwiczenia wyrabiające szybką orientację w przestrzeni. 

Dzieci są oznaczone czterema kolorami frotek. Prowadząca staje w obręczy (ma 

frotkę na lewej ręce) i mówi: ustawcie się rzędami tak, jak powiem. Dzieci z 

różowymi frotkami staną przede mną..., z fioletowymi za mną...., z niebieskimi po 

mojej lewej stronie..., z granatowymi po mojej prawej stronie. Prowadząca obraca 

się o 90 stopni, pokazuje rękę z frotką, wskazuje kolejno dzieci w rzędach i 

pyta: Po której mojej stronie teraz jesteście? Obraca się znowu o 90 stopni, 

wskazuje dzieci w rzędach i pyta: A teraz, po której mojej stronie jesteście?  

 

8. Zabawa ruchowa do piosenki Głowa, ramiona, kolana, pięty. 

 

9. Mój rysunek. 

Dzieci wybierają kolorową kartkę, zdejmując ją ze sznurka. Przed zdjęciem 

wskazują  górę, dół, lewą i prawą stronę kartki. Siadają do stolika i  pod dyktando 

prowadzącej, rysują na środku kartki drzewo, w lewym górnym rogu słoneczko, na 

dole trawkę, a po prawej stronie kwiat. 

 

10. Zabawa ruchowa "Gimnastyka". 

 

Konspekt zajęć prowadzonego wg programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:  
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Cele ogólne: 

 Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania od manipulowania 

przedmiotami, przez rachowania na palcach i innych zbiorach zastępczych 

 Liczenie w możliwie szerokim zakresie wsłuchiwanie się w regularność układu 

pozycyjnego. 

 Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku 

intelektualnego. 

 

Cele szczegółowe. Dziecko: 

 dziecko liczy na miarę swoich możliwości, 

 liczy w przód i w tył, 

 rozumie pojęcie para, 

 potrafi zamienić liczebniki główne na porządkowe, 

 potrafi wskazać liczbę następną i porządkową, 

 dolicza i odlicza, 

 dodaje i odejmuje różnymi sposobami - od liczenia na palcach, na innych zbiorach 

zastępczych do liczenia w pamięci 

 układa działania matematyczne, pisze liczby i znaki matematyczne, 

 podejmuje działania mimo przeżywanych napięć emocjonalnych, 

 współdziała z nauczycielką i dziećmi. 

 

Metoda: 

 czynna - zadań stawianych dziecku do wykonania 

 

Forma: 

 zbiorowa, indywidualna, w grupach. 

 

Pomoce: 

 ponumerowane krzesełko dla każdego dziecka, 

 arkusz szarego papieru z plątaniną literową, 

 kartoniki z cyframi i  na odwrocie z literą (1-m, 2-a, 3-t, 4-e, 5-m, 6-a, 7-t,  8-y, 

9-k, 10-a,11-j,12-e, 13-s, 14-t, 15-c, 16-i, 17-e, 18-k, 19-a, 20-w, 21-a) 

 kartonowe kwadraty z różną ilością kropek, 

 liczmany, klocki i figury 

 cyfry i znaki matematyczne, 

 klamerki, paski kartonu, trójkąty, kwadraty 

 tablica z zapisanymi działaniami do wykonania, 

 4 plansze z zaznaczonymi 110 polami i 4 kostki z liczbami 4, 7, 9, 10, 12, 16 i  4 

pionkami. 
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 koszyk 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Wprowadzenie do tematu - zabawa dydaktyczna "Plątaninka literowa". 

Rozwiązaniem są Zabawy z matematyką. Rozmowa na temat: Do czego 

potrzebna  jest ludziom  matematyka?, Gdzie możemy znaleźć matematykę? 

 

2. Witamy swoje paluszki - przeliczanie palców obu rąk poprzez dotyk o 

policzek, z jednoczesnym nazywaniem ich: mały, serdeczny, środkowy, 

wskazujący, kciuk: 1, 2, 3… A potem wspak: 10, 9, 8… 

 

3. Szacowanie: Kto wie ile jest dzisiaj dzieci w grupie? - dzieci szacują i podają 

przypuszczalną liczę dzieci w grupie. 

 

4. Liczenie – Jak to sprawdzić, ile jest dzieci? Dzieci ustawione w szeregu 

kolejno odliczają dotykając ramienia sąsiada i ustalają liczbę obecnych 

 

5. Liczenie w parach - Ustawienie się dzieci w parach. Dzieci odliczają kolejno 

pary, w których stoją a następnie ustalają czy dzieci jest parzyście czy nie 

(wnioskują to na podstawie własnego ustawienia). 

 

6. Ustawienie krzesełek według kolejności od 1… 

 

7. Znajdź swoje miejsce - dzieci stoją w rozsypce na dywanie nauczycielka 

poleca: - wykonajcie 5 podskoków na lewej nodze, 5 na prawej, a potem wróćcie 

na swoje miejsce. Sprawdzimy czy nikt się nie pomylił. 

 

8. Odczytaj i znajdź - dzieci na rozłożonych na stolikach kartonikach odczytują 

wybraną cyfrę. Krzesełka, na których przyklejone są kartoniki z cyframi stoją 

wokół dywanu. Dzieci podchodzą do krzesełek, odszukują swoją cyfrę, 

ustawiają krzesełka według wzrastającej liczebności (od 1-21) siadają. 

 

10. Liczenie naprzemienne - nauczyciel - dzieci. Nauczyciel rozpoczyna mówiąc 

1, dzieci mówią 2, N-3, dz—4, N-5………………. 
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 Konstruowanie gry matematycznej – układanie zasad gry i respektowanie 

ich reguł. 

 

 

Cel: 

 wyzwolenie wielostronnej aktywności dzieci przez przyswajanie, odkrywanie, 

przeżywanie, działanie. 

 

Dziecko:   

- zna cyfry, liczby  i znaki matematyczne, potrafi je umiejętnie i praktycznie 

zastosować, 

- potrafi kodować informacje przez oznaczenie na torze pułapek i premii  

przestrzega uzgodnionych umów obowiązujących w grze,  

- potrafi poradzić sobie z emocjami i rozumnie zachować się w sytuacjach 

trudnych, pełnych napięć, 

- umie  nabyte umiejętności  zastosować w praktycznym działaniu,  

- myśli logicznie i samodzielnie, 

- wie jak należy współdziałać i współpracować w zespole, 

- potrafi rozpoznać cyfry i znaki matematyczne, odczytać wyrazy,  

- wie jaka jest aktualna pora roku, potrafi nazwać i rozpoznać na ilustracji 

wszystkie pory roku. 

 

Forma organizacji pracy: 

- zespołowa, 

- grupowa 

 

Metody: 

- Czynna – naprzemienne układanie i rozwiązywanie zadań 

- Metoda Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej  

 

Pomoce:  

Tor gry, kostki do gry, kartoniki z ilustracjami odzwierciedlającymi pory roku, 

napisy na karteczkach : START, META, kartoniki z cyframi, znakami 

matematycznymi, kartoniki z napisanymi zadaniami do wykonania. płyta z  

nagraniem muzyki do zabawy i metody P.Dennisona. 
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Przebieg: 

 

1. Ćwiczenia gimnastyki mózgu: picie wody, kapturek myśliciela, słoń 

 

2. Zaproszenie dzieci do skonstruowania gry matematycznej „Pory roku – gdzie 

jest wiosna”, obejrzenie zgromadzonych materiałów w koszyku, zaznaczenie 

początku i końca toru, umieszczenie napisów: START – META- zaznaczenie 

kierunku poruszania się strzałką, 

 

3. Wykorzystanie zgromadzonych materiałów do oznaczenia na torze pułapek i 

premii – przewidywanie konsekwencji, oznaczeń, logiczności, ustalenie reguł gry, 

umieszczenie „niespodzianek” przez nauczycielkę (instrukcje w formie prostych 

zadań, reguł matematycznych) 

 

4. Podział na dwa zespoły, wybór kapitana, dzieci które będą pionkami, wybór 

„kuriera” – określenie jego zadań 

 

5. Wspólna gra z przestrzeganiem ustalonych reguł  za pomocą 2 kostek, 

sumowanie liczby wyrzuconych oczek, z chwilą trafienia na niespodziankę 

rozwiązanie reguł matematycznych, zadań. 

 

6. Zakończenie gry, wyciąganie wniosków -  czy ustalone reguły gry były 

przestrzegane. 

 

Konspekt zajęć  

Cele ogólne: kształtowanie w umysłach dzieci świadomości schematu własnego 

ciała i umiejętności orientowania się w przestrzeni. 

Cele operacyjne:  

Dziecko stosuje słowa: na, nad, z prawej strony, z lewej strony, do przodu, do 

tyłu, prawa, lewa. 

Dziecko potrafi praktycznie wskazać symetryczność ciała. 

Dziecko potrafi słuchać i wykonywać polecenia. 

Dziecko zna obraz graficzny swojego imienia. 
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Środki dydaktyczne: kolorowe krążki, gumki-frotki, wyrazy do globalnego 

czytania, koperty z imieniem, karty pracy dla każdego dziecka, sznurek, klamerki, 

kaseta z nagraniami. 

Metody: oparte na działalności nauczyciela i działalności dzieci. 

Przebieg: 

1. Powitanie z piosenką. 

2. Wprowadzenie kierunków od osi własnego ciała i nazywanie ich.  

Poruszanie się w różnych kierunkach: 

N. układa w szachownicę kolorowe krążki na podłodze, 

Dz. zajmują miejsca przy krążkach, wchodzą w nie i patrzą na N, która 

wyjaśnia i jednocześnie pokazuje co maja robić: 

- tupnij mocno, żebyś poczuł, że tu jest twoje miejsce. Nie obracaj się, gdy ja 

zajmę swoje miejsce  w swoim krążku- N.  przesuwa się i zajmuje miejsce. 

- Tu jest moje miejsce, popatrzcie na mnie. Ustalamy gdzie jest przód. Każde 

dziecko robi to co powiem: wysuń ręce do przodu, przed siebie. Pokaż to, co 

jest przed tobą, spójrz w przód, zróbmy 3 kroki do przodu, wróć do swojej 

obręczy, weź ręce do tyłu, za siebie, nie oglądaj się do tyłu, zrób 3 kroki w tył, 

wróć i stań do obręczy. Popatrz w górę, wyciągnij ręce tak, aby dłonie były nad 

twoją głową, podskocz do góry, kucnij, połóż ręce na podłodze, spójrz w dół, na 

swoje dłonie, wstań i spójrz na swoje stopy, podskocz 4 razy, połóż ręce na 

piersiach w taki sposób, abyś mógł poczuć jak bije twoje serce, ono jest po 

lewej stronie, żeby dziecko wiedziało, gdzie jest lewa strona, N. poleca aby 

dzieci włożyły na lewy nadgarstek gumkę-frotkę- dzieci biorą koszyczki z 

frotkami i rozdają wszystkim dzieciom. N prosi aby każde dziecko wykonało to 

co powie: podnosimy do góry lewa rękę, żebym widziała frotkę na lewym 

nadgarstku, dotknij lewą ręką swojego lewego ucha, połóż lewą dłoń na lewym 

kolanie, przesuwaj lewą dłoń od lewego ucha w dół, wzdłuż lewego boku, po lewej 

nodze, aż do stopy. To jest twoja lewa strona. Wyciągnij lewą rękę w lewą 

stronę, spójrz w lewo, pokaż to, co jest po twojej lewej stronie, zrób 3 kroki w 

lewo, wróć do obręczy. To była lewa strona. Teraz interesuje nas strona prawa: 

podnieś do góry prawą rękę, pokaż swoje prawe oko, przesuwaj prawą dłoń od 

prawego ucha w dół, wzdłuż prawego boku, do prawego kolana i w dół do prawej 
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stopy, przesuń się 3 kroki w prawo, wróć do obręczy, a teraz zrób 1 krok w tył, 

proszę odnieść obręcze na swoje miejsce. 

3. Pokazanie symetrii ciała - N pokazuje połowę lalki i ją wycina , rozkłada 

tworząc całość – dzieci podczas wyliczania pokazują razem z nauczycielką: 

Każde dziecko ma dwie rączki 

I dwie nóżki także ma, 

1 nosek, jedne usta, 

Ale oczka także dwa. 

Gdy jest jasno, wszystko widzą, 

Oczka dziecka obydwa. 

Gdy jest ciemno, wszystko słyszą 

Uszka dziecka też są dwa. 

4. Zabawa ze śpiewem „Głowa, ramiona…” – dzieci pokazują poszczególne części 

ciała. 

Ach, gimnastyka, dobra sprawa, 

Dla nas wszystkich to zabawa. 

Ręce w górę i w przód, i w bok, 

Skłon do przodu, w górę skok. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

Kolana, pięty, kolana, pięty, 

Oczy, uszy, usta, nos! 
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5. Interpretacja ruchowa wiersza „Ile kroków?” 

Dziś liczenie od rana trwa,  

Policz ile kroków robię ja? 

Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 

Nikt nie ziewa każdy skakać chce! 

Jeden krok, drugi krok, trzeci krok, 

Czwarty krok, piąty krok, szósty krok, 

Podskok w górę, przysiad, stop. 

6. Zabawa ze stopami – podczas przerwy w muzyce dzieci na polecenie 

nauczycielki stają lewą, prawą swoją stopą na kartce z narysowanymi stopami. 

7. Świadomość prawej i lewej strony ciała przy piosence „Praczki”. 

8. Wydzieranie części garderoby ze złożonego papieru kolorowego po 

narysowanej linii i zawieszanie na sznurku klamerkami wg poleceń nauczycielki - 

dzieci zawieszają swoje ubranka po lewej i po prawej stronie sznurka. 

9. Ilustracja ruchowa piosenki „Nie chcę cię znać”. 

10. Zabawa dydaktyczna „Połóż na…” przy piosence „Stary Abraham”- na 

przerwę w muzyce dzieci kładą lewą lub prawą rękę na kartce z narysowanymi 

dłońmi. 

11. Taniec pajaców - zabawa przy piosence „Boogie- Woogie”. 

12. Rymowanka „Encepence” z pokazywaniem wymienionych części ciała. 

13. Praca indywidualna dziecka przy stoliku – dzieci wybierają swoją kopertę z 

napisem swojego imienia i wykonują polecenie nauczycielki. 
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Biorę udział w grze ścigance „Zwierzęta na łące” i chcę, żeby mój zespół 

zwyciężył. 

 

CEL GŁÓWNY: Doskonalenie umiejętności liczenie od 1 – 6. 

CEL POŚREDNI (temat zajęcia): Biorę udział w grze ścigance „Zwierzęta na 

łące” i chcę, żeby mój zespół zwyciężył – nabywanie doświadczeń logicznych i 

emocjonalnych, wdrażanie do respe- ktowania umów, a także do znoszenie 

porażek (element metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej). 

OBSZAR EDUKACYJNY: Poznawanie i rozumienie siebie i świata. 

 

POMOCE: plansza, pionki, kostka, kocyki, szarfy, emblematy (określające 

kolejność wykonywania przez dzieci ruchu), magnetofon, nagranie; 

 

PRZEBIEG: 

1. Przywitanie siebie nawzajem – ruchy naprzemienne – rozwijanie obydwu 

półkul mózgowych (ręka prawa wita lewe części ciała i odwrotnie) – element 

metody Dennisona. 

2. Czynności organizacyjne: 

Podział na cztery zespoły oznaczone szarfami, 

Ustalenie kolejności przesuwania pionka w drużynie (rozdanie emblematów) – 

ćw. gałek ocznych – oglądamy swoje emblematy – wodzenie za emblematem – 

element metody Dennisona 

Ustalenie (poprzez losowanie) kolejności rzucania kostką przez drużyny – 

zajęcie miejsc na dywanikach obok planszy gry; 

3. Wyjaśnienie reguł gry:  

Wybieramy się dziś na spacer po łące. To jest droga naszego spaceru (plansza). 

Tu jest start, a tu meta. Po drodze czekają na nas różne niespodzianki. Czarne 

pola oznaczają stratę kolejki dla drużyny, której pionek zatrzyma się na tym 
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polu. Czerwona strzałka i kropki oznacza przesuń pionek do przodu o tyle pół ile 

jest kropek. Czarna strzałka i kropki – przesuń pionek do tyłu o tyle pół ile jest 

kropek. Są również dwa skróty – pole z biedronką i z pszczołą oraz dwie drogi 

okrężne – pole z ślimakiem i konikiem polnym. 

4. Rozegranie gry. 

5. Wyłonienie zwycięzców, ustalenie kolejnych miejsc. Nagrodzenie wszystkich 

dzieci. 

6. Zabawa ruchowa – improwizacje ruchowe – taniec na łące. 

 

Pająk i muchy 

(gra dla 2 osób) 

Pomoce: 2 plansze przedstawiające pajęczynę z wyznaczonymi miejscami na 

przyklejenie much (zdj.), kartoniki z muszkami, gumoklejka do naklejania muszek 

na planszę, kostka 

Gracz rzuca kostką, przykleja na swojej planszy taką ilość much, jaka odpowiada 

wyrzuconej liczbie oczek. Wygrywa ten, kto pierwszy uzbiera ustaloną na 

początku gry liczbę much (10, 20, 30 lub 40) albo ten, kto w momencie 

zaprzestania gry ma najwięcej much  

 

Robale 

(gra dla 2-3 osób) 

  

Pomoce: Kartoniki z robalami (zwykłymi robalami i królami robali – oznaczonymi 

koroną i liczbą poddanych:10,20,30 itd.), kartka z zaznaczoną kolejnością 

dziesiątek: 10, 20, 30 itd. 

Gracz rzuca kostką, układa przed sobą tyle robali, ile wyrzucił oczek. Mówi, ile 

ma już robali (po każdym rzucie liczy je i wypowiada głośno liczbę, można tez 

poprosić, by powiedział, ile brakuje mu do 10, 20, 30 itd.). Gdy uzbiera 10 – 

wymienia kartoniki ze zwykłymi robalami na króla oznaczonego liczbą 10, gdy 

uzbiera kolejną 10-tkę, oddaje króla10 i 10 zwykłych robali, a kładzie przed sobą 

króla 20. 

Wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie ustalona na początku gry liczbę robali, 

pozostali gracze porównują liczbę zdobytych  kartoników i ustalają, kto zajął 2 i 

3 miejsce. 

Smoczyca 

  

Pomoce: ok. 20 żółtych przedmiotów, które będą oznaczać monety. 
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Dziecko-rycerz podkrada się do smoczycy (nauczycielki, innego dziecka). Jeśli 

zrobi to bezszelestnie, będzie mogło poprosić smoczycę o złote monety 

zgromadzone w jej gnieździe. Smoczyca pokazuje liczę złotych monet, które 

rycerz może zabrać (na palcach, na kartoniku z liczbą). Dziecko układa monety 

przed sobą. Okazuje się,żesmoczyca nie zna się na złocie i niektóre z monet, to 

zwykłe blaszki pomalowane na żółto. Dziecko prosi o pomoc specjalistę od złotych 

monet (inne dziecko), który wskazuje mu fałszywe monety. Dziecko przelicza, ile 

prawdziwych złotych monet mu zostało. 

 

Spinacze 

Pomoce: Kolorowe spinacze lub spinacze ze zwierzątkami, owocami, kwiatkami itp. 

                Pasek papieru z kartonu 

Spinacze przypina się do paska papieru, równocześnie opowiadając o nich 

historyjkę, która wymaga od dziecka dodawania i odejmowania 

Spinacze można tez wykorzystać w zabawie, 

 

 Klucze do zamku 

Nauczyciel pokazuje dzieciom ich stoliki i mówi, że każdy z nich to zamek. W 

każdym zamku jest 6 pokoi/komnat (6 krzesełek). W każdym zamku mieszka 

król lub królowa. (następuje wybranie króli i królowych). Każdy król lub królowa 

otrzymuje spinacz w wybranym kolorze (kolory nie mogą się powtarzać) – to klucz 

do jego pokoju w zamku. Dzieci sprawdzają, ile zostało im jeszcze wolnych pokoi 

w zamku, i dobierają tyle kluczy z koszyka ze spinaczami. Każdy król rozdaje po 

kolei klucze mówiąc Zostało mi jeszcze 5 kluczy, ten oddam… Zostały mi jeszcze 

4 klucze…Dzieci przypinają spinacze klucze do bluzeczek. 

        Po rozdaniu kluczy król wraca do zamku (siada przy stoliku). 

(Teraz następuje dowolna zabawa ruchowa podczas której dzieci będą 

naśladować galopujące koniki, karety z pasażerami – wg pomysłu nauczyciela) 

        W przerwach nauczyciel oznajmia: W zamku króla Czerwonego są pokoje dla 

6 osób. Król zajął jeden. Zostało mu jeszcze 5, więc  król zaprosił 5 gości. Czeka 

na nich w swoim zamku. Właśnie przybyła kareta. Wysiadło z niej dwoje 

gości. (nauczyciel prosi dziecko, które jest królem, by wskazało, która dwójka 

dzieci ma przybyć do niego. Gdy dzieci usiądą już przy stoliku, nauczyciel prosi, 

by powiedzieli, ilu jeszcze gości brakuje w ich zamku. 

        Znów następuje zabawa ruchowa, po której przybędą goście do następnego 

króla, itd. 

W zabawie chodzi głównie o to, by dzieci dodawały i odejmowały z zakresie 1-6. 

Król lub jego goście mogą też sami wskazywać, ilu wysiadło z karety przed ich 

zamkiem. 
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  Tańczące żaby 

 Pomoce: Wycięte z papieru błękitne jeziorko, kilka plastikowych żabek 

Cel: ćwiczenia w zakresie ustalania stałości liczby elementów w zbiorze 

Nauczyciel ustawia żabki w szeregu na brzegu jeziorka. Wspólnie  z dziećmi 

przelicza żabki. Następnie oznajmia dzieciom, że żabki postanowiły potańczyć w 

jeziorze. Ustawia je w dowolną figurę na jeziorku i pyta dzieci, czy żabek jest 

tyle samo, co przedtem. Ponownie przeliczają je wspólnie  z dziećmi. Później 

nauczyciel może prosić same dzieci o to, by pokazały mu, jak jeszcze mogą 

tańczyć żabki. Ważne, żeby po każdym przekształceniu pytać, czy żabek jest 

tyle samo i przeliczać je ponownie. 

 

Puchatek i Prosiaczek pieką ciasteczka 

Cel: ustalanie, w którym zbiorze jest więcej, w którym mniej, ustalanie 

równoliczności zbiorów 

Dziecko jest Prosiaczkiem, nauczyciel Puchatkiem. Układają (i liczą) na tacy 

(brytfance) ciasteczka  – prawdziwe lub z papieru, następnie wkładają je do 

„piekarnika”. Po wyjęciu ciasteczek z piekarnika Puchatek prosi Prosiaczka, by 

ten je rozdzielił, tak aby obaj mieli po tyle samo. Gdy dziecko wykona zadanie 

(nauczyciel go nie poprawia), nauczyciel – Puchatek protestuje, mówiąc, że jego 

ciasteczek jest mniej. Wspólnie układają ciasteczka w pary, mówiąc równocześnie 

„Jedno moje… i  jedno moje…” 

 

Sklep z klockami (zabawa prof. Kolczyńskiej) 

Cel: liczenie na zbiorach zastępczych, wymiana 1:1, 1:2, 1:3 

Nauczyciel zaprasza dzieci do budowania np. zamku. Muszą wcześniej jednak 

kupić potrzebne materiały – klocki. W sali przygotowany jest sklep z trzema 

koszami pełnymi klocków (małe, średnie i duże). Na każdym koszu znajduje się 

cena (wyrażona w postaci kropek, kresek lub cyfrą). Dzieci otrzymują pudełka z 

kasztanami/zakrętkami – portfele. Kupują klocki płacąc za nie posiadanymi 

przedmiotami. Za mały klocek 1 kasztan, za średni 2 itd. 

Można też zorganizować bank, gdzie dzieci będą mogły poprosić o dodatkowe 

pieniądze. 
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Wieża Stworków 

Pomoce: Wieża z zaznaczonymi  i ponumerowanymi piętrami (każda dziesiątka w 

innym kolorze) – do wybranego przez nauczyciela numeru, kartoniki ze 

śmiesznymi postaciami i różnorodnymi przedmiotami 

Cel: wskazywanie miejsca liczby w szeregu, wskazywanie następników i 

poprzedników 

Na szczycie wieży mieszka czarodziej Wurwurak. Każdy stworek, który dotrze 

do czarodzieja zdobędzie nagrodę – skarb. Stworek zaczyna swoją podróż od 

samego dołu wieży – od 0. By przemieszczać się w górę musi wykonywać zadania, 

jakie zleca mu czarodziej: 

- można zorganizować walki z różnymi potworami, gromadzenie magicznej broni, 

skarbów, zbieranie drużyny 

- ale  też kolejne zadania mogą się wiązać z wymawianiem haseł, które otwierają 

magiczne bramy (np. pomiędzy piętrem 9 i 10, 19 i 20, 29 i 30, 39 i 40  lub do 

pieter oznaczonych liczbami zawierającymi np. 6): 6, 16, 26 itd.), a hasła to mogą 

być sumy lub różnice dwóch liczb, pierwsze lub ostatnie głoski w wyrazie, wyrazy 

na określoną głoskę, składniki kurzu 

chcemy przybliżyć dzieciom lub umiejętnościami, które chcemy rozwinąć. 

Po wykonaniu zadania stworek przemieszcza się: do kolejnej bramy lub do pietra 

oznaczonego wskazaną przez czarodzieja liczbą. Można też wykorzystać kostkę 

do gry. 

 

Sklep z dziecięcymi marzeniami 

Cel: wskazywanie miejsca liczby w szeregu, wskazywanie następników i 

poprzedników, dodawanie i odejmowanie 

  

Pomoce: wieża  z zaznaczonymi  i ponumerowanymi piętrami (10 lub 20), spinacz 

oznaczający windę, kartoniki z zabawkami, kostka do gry 

1 etap:Dziecko rzuca kostką. Przesuwa spinacz-windę o określoną liczbę pięter do 

góry lub na dół wieży. Na piętrze, na którym się zatrzyma umieszcza wybrany 

kartonik – np. przedstawiający klocki – tu będzie można je kupić. Gdy kartoniki 

się skończą puste pietra oznaczamy literą R – remont. 

2 etap: Dziecko rzuca kostką, przesuwa się po wieży o wskazaną przez kostkę 

liczbę pięter. Jeżeli zatrzyma się na piętrze, na którym nie chce nic kupować, 

może powiedzieć, ile pięter w górę lub w dół chce pojechać. Przesuwa spinacz. 

Jeśli się pomylił i dojechał za wysoko lub za nisko, cofa się na piętro, na którym 

znalazł się po rzucie kostką i próbuje ponownie. 
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Maszyna do zmiany cech 

Cel: doskonalenie umiejętności segregowania i definiowania 

Pomoce: guziki i kartoniki z zaznaczonymi na nich cechami guzików (kolor, 

wielkość, liczba dziurek),  dowolna konstrukcja, w którą można wsunąć tacę i 

wyjąć ją z drugiej strony 

Dziecko wybiera guzik i określa go za pomocą kartoników (np. duzy, zielony z 

dwoma dziurkami). Następnie układa guzik na tacy  i wsuwa go do otworu 

maszyny. Nauczyciel zamienia guzik na inny, różniący się 1 cechą i przesuwa 

tacę  z powrotem  w stronę dziecka. 

 Dziecko określa, co maszyna zmieniła w guziku i odpowiednio modyfikuje ułożony 

wcześniej zestaw kartoników z cechami. 

 

Polowanie na… 

Pomoce: pasek papieru z ponumerowanymi od 1 do 10 polami ( z obu stron tak 

samo), dwa krótsze paski papieru w innym kolorze, kartoniki z obrazkami dzikich 

zwierząt, gumoklejka 

Gra dla 2 dzieci (jedno pomaga wybranemu zwierzątku się schować, drugie 

próbuje je złapać) 

Jedno dziecko nakleja kartonik z dzikim zwierzęciem na ponumerowanym pasku, a 

następnie odwraca pasek, tak by kartonik znalazł się pod spodem. 

Drugie dziecko zadaje pytanie: Czy krokodyl schował się za liczbą większą niż 4? 

Zależnie od odpowiedzi (tak/nie) zasłania liczby większe lub mniejsze od 4. 

Zabawa trwa do momentu, aż dziecko polujące wskaże poszukiwaną liczbę. 

 

Trzy kostki (zabawa prof. G.-K.) 

  

2 graczy ściga się (pionkami na planszy przedstawiającej chodniczek, spinaczami 

na metrze krawieckim). Dwie pierwsze kostki wyznaczają , ile kroków można 

zrobić do przodu, trzecia wskazuje, ile trzeba się cofnąć. 

Można wykorzystać jedną kostkę i trzy rzuty 

 

Liczenie klamerek do bielizny ,Liczenie, nazw liczb, wzajemna 

odpowiedniość 

Materiały potrzebne do nauki: Tektura, mazak, klamerki do bielizny 
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Przebieg: Do budowy planszy może być wykorzystany dowolny rodzaj tektury. 

Podziel tekturę na pięć części, tak jak to jest pokazane na rysunku. Narysuj 

jedną kolorową kropkę w pierwszej części, dwie w drugiej itd., aż do pięciu. 

Podobnie jak na tekturce, narysuj na klamerkach kropki – jedną na pierwszej, 

dwie na drugiej itd. Oprócz tego ponumeruj kropki od 1 do 5. Po kilku próbach 

dziecko z przyjemnością samo będzie przypinało klamerki do części tektury z 

odpowiednią liczbą kropek. Po pewnym czasie dziecko skojarzy nazwy liczb z 

liczbą kropek. 

Liczenie wykałaczek 

Materiały potrzebne do nauki: Tekturowa kwadratowa plansza ponumerowana 

tak, jak pokazano na rysunku, wykałaczki 

Przebieg: Pomóż dziecku wykonać dwie plansze do liczenia. Użyj tekturowej 

planszy i okrągłych wykałaczek. Ponumeruj obie plansze liczbami od 1 do 9, 

zaczynając od lewego górnego rogu; na jednej z nich napisz liczby w kolejności 

1 – 9, na drugiej zaś odwrotnie. Ostrym narzędziem zrób otwory odpowiadające 

liczbom na obu planszach. 

Liczby na wieszaku na ubranie, Rozumienie wzajemnej odpowiedniości, nazw 

liczb 

Materiały potrzebne do nauki: 10 wieszaków na ubranie, papier lub karton, 

mazak, taśma, klamerki do bielizny 

Przebieg: Przyczep do każdego wieszaka liczbę od 1 do 10 napisaną na papierze 

lub kartonie. Zachęć dziecko, aby przypięło do wieszaka tyle klamerek, ile 

pokazuje liczba na etykiecie. 

Liczbowa dżdżownica . Nazwy liczb, liczenie po kolei 

Materiały potrzebne do nauki: Karton, mazak, nożyczki 

Przebieg: Zrób dżdżownice tak, jak jest to pokazane na rysunku. Potnij ją na 

kawałki (od 1 do 10), tak ażeby kawałki pasowały do siebie tylko wtedy, gdy 

ułoży je się w poprawnej kolejności, tzn. [2] będzie pasować jedynie do [1], tak 

jak w kawałkach układanki. Dzieci odkryją kolejność liczb, gdy dopasują do 

siebie kawałki tworzące dżdżownicę 
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Wycieczka na ryby. Nazwy liczb, wzajemna odpowiedniości 

Materiały potrzebne do nauki: Patyk, który ma służyć jako wędka, ryby wycięte 

w kartonu, duże spinacze do papieru, mały magnes, sznurek 

Przebieg: Wytnij 9 ryb z kartonu, ponumeruj je od 1 do 9 umieszczając 

odpowiednią liczbę kropek na każdej rybie tak jak tutaj. Przypnij do nosa 

każdej ryby duży spinacz. Przywiąż jeden koniec sznurka do wędki, a drugi do 

magnesu. Pozwól dziecku „łowić”. Dziecko powinno rozpoznać liczbę na rybie, 

odczytując liczbę lub liczbę kropek. 

Liczenie – liczby kardynalne 

Materiały potrzebne do nauki: Pojemnik na jajka, 12 plastykowych otwieranych 

jajek tego samego koloru. Jedno duże, wewnątrz puste, otwierane plastykowe 

jajko, przedmioty wygodne do liczenia tak jak guziki, kamyki itp. 

Przebieg: Oznacz jajka od 1 do 12 za pomocą niezmywalnego mazaka. 

Umieszczaj różną liczbę jajek w pojemniku, w zależności od możliwości dziecka. 

Przedmioty do liczenia ułóż w dużym jajku, tak aby były widoczne. Zachęć 

dziecko, by ułożyło odpowiednią liczbę przedmiotów w przeznaczonym do tego 

jajku. Gdy dziecko dobrze już sobie z tym radzi, dodaj inne liczby i pomieszaj 

jajka. W podobny sposób można uczyć dodawania i odejmowania. 

Geoplan Znajomość figur 

Materiały potrzebne do nauki: Drewniana tablica o wymiarach 20x20 cm, 

gwoździki, gumki recepturki. 

Przebieg: Przybij to tablicy po dziesięć gwoździ w dziesięciu rzędach. Możesz 

zaprojektować różne figury, napinając gumki na gwoździe. Jeśli zajdzie 

potrzeba można stosować również kolorowe gumki. 

Skacz i licz. Znajomość figur, cyfr, zapoznawanie się z kolejnością liczb 

Materiały potrzebne do nauki: Kawałki gazety, mazaki 

Przebieg: Potnij kawałki gazety w koła, kwadraty, trójkąty i prostokąty. 

Ponumeruj mazakiem figury 1 – 9. Dziecko powinno skakać z figury na figurę, 
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nazywając jej kształt i cyfrę na niej napisaną. Być może, że lepiej będzie 

zacząć od samych figur, cyfry dodając później 

Porządkowanie liczb .Porządkowanie liczb rosnąco, od lewej strony do 

prawej 

Materiały potrzebne do nauki: Ramiączko, pięć kawałków papieru 

ponumerowanych od 1 do 5, zielone kółko wycięte z tektury, klamerki 

Przebieg: Zawieś ramiączko na klamce. Przyklej zielone kółko z lewej strony 

ramiączka, a następnie przyklej kartki z numerami w kolejności od 1 do 5 (tak 

jak na rysunku). Zachęć dziecko, by przypinało do kartek taką liczbę klamerek, 

jaka odpowiada cyfrom na kartkach. 

Pomaganie w kuchni -liczenie, łączenie, tworzenie zbiorów, wzajemna 

odpowiedniość 

Materiały potrzebne do nauki: Podstawowe produkty spożywcze znajdujące się 

w kuchni lub kupione w sklepie spożywczym. 

Przebieg: Zachęć dziecko do poukładania na stole różnych produktów 

spożywczych. Policz różne produkty, a podobne produkty połącz w zbiory i 

policz elementy tych zbiorów. 

Fasola w słoiku- szacowanie, zgadywanie 

Materiały potrzebne do nauki: Pusty, przezroczysty słoik, fasola 

Przebieg: Jest to bardzo pouczająca gra, zwłaszcza gdy jest ona połączona z 

nagrodami. Weź pusty, przezroczysty słoik o dowolnej pojemności i kształcie. 

Włóż do niego dowolną liczbę nasion fasoli (od 1 do 9). Poproś dziecko, by 

spojrzało na nasiona fasoli i spróbowało odgadnąć, ile jest ich w słoiku. 

Następnie wysyp fasolę ze słoika i pomóż mu policzyć ziarenka. Jeśli zgadło, 

otrzymuje symboliczną nagrodę. Zadziwiające jest, jak szybko dzieci dochodzą 

do wprawy w zgadywaniu. Liczbę ziaren fasoli można stopniowo zwiększać. 
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Gra z opakowaniem do jajek 

Materiały potrzebne do nauki: Puste opakowania na jajka, kulka lub kamień, 

mazak 

Przebieg: Ponumeruj w opakowaniu na jajka 2 rzędy miseczek. W jednym 

rzędzie od 1 do 5. W drugim od 6 do 10, zostawiając po jednym wolnym miejscu 

w obu rzędach. Niech dziecko włoży kamień do opakowania, zamknie je i 

potrząśnie nim, a następnie niech otworzy opakowanie i rozpozna numer 

miseczki, do której wpadł kamyk. Jeśli wyląduje on na nienumerowanym 

miejscu, dziecko powtarza kolejkę. 

Spacer wśród liczb. Liczenia, rozpoznawania liczb, kolorów, kolejności 

Materiały potrzebne do nauki: Karton w różnych kolorach, mazaki, kalka 

techniczna (celofan). 

Przebieg: Na kawałkach kartonu w różnych kolorach obrysuj stopę. Ponumeruj 

obrysowane stopy od 1 do 10 i pokryj je kalką (celofanem). Pracuj z dziećmi 

indywidualnie lub w małych grupach. Zachęć je do ustawienia „stóp” w rzędzie w 

kolejności od 1 do 10. Dzieci powinny chodzić po rozłożonych stopach, 

określając kolor i odczytując liczbę na każdej z nich. 

Zawody liczbowe .Rozpoznawania cyfr i liczb, pojęcia liczby od 1 do 10. 

Materiały potrzebne do nauki: Dwa ponumerowane od 1 do 10 zbiory kart. 

Woreczek suchej fasoli, guziki lub inne małe przedmioty. 

Przebieg: Dzieci są podzielone na dwie grupy i ustawione w szeregach. Na 

początku szeregu ułożone są zbiory potasowanych kart. Na twój sygnał 

pierwsze dziecko bierze pierwszą z góry kartę, wywołuje liczbę, a następnie 

biegnie i układa na stole odpowiadającą jej liczbę przedmiotów. Każde dziecko 

powtarza tę czynność. Strona, która pierwsza skończy zwycięża. 

 

Ogony latawców 

Materiały potrzebne do nauki: Karton, sznurek, klamerki do bielizny. 
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Przebieg: Pomóż dzieciom wyciąć po 9 latawców dla każdego dziecka i 

ponumeruj je od 1 do 9. Narysuj odpowiednią liczbę kropek na każdym latawcu. 

Przywiąż koniec sznurka do latawca. Dzieci powinny przyczepić odpowiednią 

liczbę klamerek do każdego latawca. 

Proste dodawanie 

Używanie podstawowych liczb, proste dodawania 

Materiały potrzebne do nauki: Na kartkach o wymiarach 8x12 cm utwórz kilka 

zbiorów liczbowych. Szpilki 

Przebieg: Na plecach każdego dziecka przypnij kartkę z liczbą. Wybierz losowo 

jedno dziecko, a pozostałe dzieci niech kolejno przypinają na jego plecach 

kartkę z liczbą. Gdy wybrane dziecko odgadnie przypiętą na jego plecach 

liczbę, dziecko, które przypięło tę liczbę, zostanie dzieckiem wybranym. 

Graficzne dyktando" - wyznaczanie kierunków na kartce papieru wg poleceń 

nauczyciela. Każde dziecko otrzymuje zestaw 4 kolorowych kredek: czerwoną, 

zieloną, czarną i niebieską. Oprócz tego otrzymuje kartonik do zasłonięcie 

swojego miejsca pracy tak aby nikt nic nie podglądał. Wykonuje polecenia n-la 

Będziecie rysować tak jak mówię: 

zabierz do ręki kredkę czerwoną 

- zaczynając od kropki poprowadź czerwoną kredkę z lewego górnego rogu w 

prawy dolny  

zabierz zieloną kredkę 

- zaczynając od kropki poprowadź zieloną kredkę z prawego górnego rogu w 

lewy 

dolny 

zabierz czarną kredkę 

- zaczynając od kropki poprowadź czarną kredkę z góry kartki w dół karki 

zabierz niebieską kredkę 
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- zaczynając od kropki poprowadź niebieską kredkę z lewej strony kartki w 

prawą stronę kartki 

 "Greckie znaki" - każde dziecko otrzymuje kartkę w kratkę i wybraną 

kredką rysuje wg instrukcji n-la 

będziecie rysować tak jak mówię 

- w lewym dolnym rogu narysuj kropkę 

- poprowadź kredkę 4 kratki w górę 

- poprowadź kredkę 4 kratki w prawo 

- poprowadź kredkę 4 kratki w górę 

- poprowadź kredkę 4 kratki w prawo 

- poprowadź kredkę 4 kratki w górę 

- poprowadź kredkę 4 kratki w prawo 

- poprowadź kredkę 4 kratki w dół 

- poprowadź kredkę 4 kratki w prawo 

- poprowadź kredkę 4 kratki w dół 

- poprowadź kredkę 4 kratki w prawo 

- poprowadź kredkę 4 kratki w dół 

- poprowadź kredkę 4 kratki w prawo 
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