
ZABAWY MATEMATYCZNE DLA 3-LATKÓW 

 

Kochani! 

Od dzisiaj spacer z naszymi dziećmi jest bardzo utrudniony ze względu na obostrzenia 

związane z rozprzestrzenianiem się wirusa. Nie mamy zbyt wiele możliwości na zbieranie 

tworzywa przyrodniczego i podziwiania uroków budzącej się do życia wiosny. Zatem jeśli na 

waszym podwórku znajdziecie pare kamieni lub patyków wykorzystajcie je do zabaw 

matematycznych. Oto propozycje: 

 

Zabawy matematyczne z kamieniami dla trzylatka 

 Więcej czy mniej? 

Pogrupuj kamyczki na dwa zbiory. W każdym ma być inna liczba kamyków, różnica 

powinna być wyraźna. Poproś dziecko, by pokazało, w której kupce jest ich więcej.  

A potem razem spróbujcie je policzyć. Może się uda. 

Uwaga! Trzylatek uczy się liczyć do trzech–pięciu, dalej będzie mu trudno. 

 Podłużne czy okrągłe? 

Pokaż kamienie o różnych kształtach i nazwij je: „Ten jest okrągły jak piłka, a ten 

podłużny jak samochód”. Zachęć dziecko, by podzieliło je na dwie kupki – z kamyków 

okrągłych i podłużnych. To ważna nauka segregowania według podobieństw! 

 Figury i kształty 

Ułóż z kamyków kółko. Nazwij je i pomóż dziecku ułożyć podobne. Zapytaj: „Które 

kółko jest większe, moje czy twoje?”. Potem układajcie trójkąty i kwadraty. Poproś 

dziecko, by ułożyło dwa kółka, następnie dwa kwadraty i powiedz: „Ja mam dwa 

kwadraty. Tyle samo co ty kółek”. 

 

 

Kamienie użyte podczas zabaw 

matematycznych możemy wykorzystać 

do działań plastycznych, np. malując je 

ulubionymi kolorami farb.  



Zabawy matematyczne z patykami dla trzylatka 

 Wprowadź pojęcie średni 

Wskaż patyk, który jest dłuższy od tego i krótszy od tamtego. Pokaż, jak z trzech 

wybrać najdłuższy i najkrótszy. Pogrupujcie je na długie i krótkie. Ile jest w jednym 

zbiorze, ile w drugim? Kolorowe patyczki do liczenia segregujcie według barw. 

 

 

 

 

 

Zabawy matematyczne na pisaku dla trzylatka 

 Co gdzie jest? 

Rysując, używaj pojęć: „obok”, „nad”, „pod”, „w środku”. Określanie położenia rzeczy 

względem siebie to ćwiczenie wyobraźni przestrzennej. Narysuj koło i poproś, by 

dziecko narysowało w jego środku mniejsze. Potem drzewo – niech umieści nad nim 

słońce i obok psa. Uwaga! Nie liczy się jakość rysunków (piesek na pewno nie będzie 

podobny do prawdziwego!), ale to, czy dziecko umie odpowiednio umieścić obiekt. 

 


