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WSTĘP 

 

„Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać   

i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze- czasami trudne, ale jakże 

bogate i fascynujące.” 

CELESTYN FREINT 

 

 

Innowacja pedagogiczna „Kolorowa matematyka od malucha do zucha” powstała           

z myślą o tym, by wprowadzić dzieci 3-6-letnie w  magiczny świat matematyki oddziaływując 

na zmysły, emocje, przeżycia dziecka. Zakłada zdobywanie wiedzy i umiejętności 

matematycznych poprzez  zabawę, doświadczenia i eksperymenty. W koncepcji innowacji 

myślą wiodącą jest połączenie nauki matematyki z muzyką, poezją, plastyką, sensoryką. 

Rozwijanie pojęć matematycznych u przedszkolaków można połączyć  

z wybranymi utworami literatury dziecięcej- w tym celu wykorzystamy wierszyki, wyliczanki, 

matematyczne, bajki, baśnie. Nie można uczyć dzieci matematyki inaczej niż za pomocą 

zmysłów, które pozwalają na „widzenie”, „słyszenie”, „czucie” dotyku, smaku, zapachu. 

Chcemy więc poprzez odpowiednio zorganizowane zabawy i zajęcia sensoryczne wprowadzić 

dzieci w świat matematycznych pojęć, kształcić cechy i umiejętności ułatwiające rozumienie 

świata matematyki. Stworzymy w salach kąciki sensoryczno-matematyczne przeznaczone do 

samodzielnych działań, doświadczeń, eksperymentów. Będziemy zachęcać do układania, 

dopasowywania, przesypywania, przelewania, manipulowania….wykorzystując różnorodność 

materiałów (przyrodnicze: szyszki, kamienie, patyki, codziennego użytku: kapsle, nakrętki, 

klamerki, pomponiki….materiały sypkie: kasza, ryż,  piasek…). 

Jedną z najprostszych dróg wiodących do zdobywania umiejętności matematycznych 

jest ruch, rytm i piosenka.  W tym celu do proponowanych przez nas zabaw matematyczno- 

muzycznych dobrałyśmy odpowiedni repertuar muzyczny. Poprzez naukę piosenek oraz 

zabawy rytmiczne dzieci przyswajać będą w sposób łatwy i przyjemny określone pojęcia 

matematyczne. Nie zabraknie również twórczych działań dzieci. Wycinanie, malowanie, 

wydzieranie stanowić będzie wspaniałą okazję do zabaw plastycznych. Dziecko przekraczając 

progi przedszkola wyposażone jest w różny zasób umiejętności i doświadczeń 

matematycznych, dzieci różnią się między sobą poziomem percepcji, zdolnością koncentracji 

uwagi, zainteresowaniami. Jedne potrzebują więcej czasu na przyswojenie danych treści, inne 

mniej. Poprzez  innowację chcemy wzmacniać aktywność każdego dziecka, rozbudzać 

zaciekawienia i głębsze zainteresowania dzieci. Naszą rolą – nauczycieli będzie stwarzanie 

takich sytuacji, w których dzieci będą przyswajać kolejne porcje matematycznej wiedzy 

poprzez aktywne, własne działania. Chciałybyśmy sprawić, aby nasi wychowankowie w 

przyszłości mogli stwierdzić ,że matematyka jest ciekawa i nie jest trudna. 
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I. OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

 

Temat innowacji: 

„Kolorowa matematyka dla malucha i zucha”. 

Autorzy innowacji: 

mgr Sylwia Mędrek, mgr Anna Szymczyk 

Miejsce realizacji: 

Przedszkole Miejskie w Łęknicy 

Typ innowacji:  

metodyczno-organizacyjna 

Termin realizacji: 

Październik 2021 - Czerwiec 2023 

Innowacja skierowana jest do dzieci 3- 6-letnich.  

Innowacja nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych, rodzice i opiekunowie dzieci 

nie będą ponosić kosztów związanych z prowadzeniem innowacji.                                                                                     

 

II. BLOKI TEMATYCZNE W INNOWACJI: 

1. SENSORYCZNA MATEMATYKA 

2. MATEMATYKA WIERSZEM PISANA 

3. MATEMATYKA W PLASTYCE 

4. MUZYCZNA MATEMATYKA 

 

III. ZAKRESY TEMATYCZNE 

1. Orientacja przestrzenna. 

2. Organizacja czasu i przestrzeni. 

3. Liczenie. 

4. Dodawanie i odejmowanie. 

5. Pojęcie stałości liczby- równoliczność. 

6. Klasyfikowanie. 

7. Mierzenie długości, szerokości i wysokości.  

8. Mierzenie objętości płynów. 

9. Ważenie. 

10. Intuicja geometryczna. 
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      IV.  CELE OGÓLNE INNOWACJI PEDAGOGICZEJ 

▪  Rozbudzanie zaciekawień i kształtowanie u dzieci zainteresowań matematycznych 

   przejawiających się w aktywności poznawczej, chęci do zabawy i twórczych działań, 

▪ Stymulacja ogólnorozwojowa wraz z edukacją matematyczną dzieci, podnoszenie 

   kompetencji matematycznych wychowanków, 

▪ Rozbudzanie aktywności matematycznej u dzieci poprzez samodzielne doświadczanie, 

   działanie, eksperymentowanie,  

▪ Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola skierowanej do dzieci, rozwijanie motywacji 

   do nauki matematyki. 

 

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

Dziecko: 

 dobrze orientuje się w przestrzeni i posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia 
przedmiotów w przestrzeni, 

 orientuje się w schemacie własnego ciała, nazywa części ciała, 
 klasyfikuje przedmioty wg: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, 
 układa przedmioty w grupy, szeregi, potrafi wychwycić i kontynuować powtarzający 

się rytm, odtwarza szeregi przedmiotów i tworzy własne, 
 rozumie pojęcie para, 
 posługuje się pojęciami dotyczącymi następstw czasu - potrafi dostrzegać i nazywać 

pory dnia, dni tygodnia, pory roku, 
 rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, 
 wykazuje zainteresowanie zegarem i odczytywaniem godzin, 
 przewiduje skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach, 
 łączy przyczynę ze skutkiem, przewiduje co może się zdarzyć, 
 rozumie pojęcie liczby w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym, 
 liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego, 
 ustala równoliczność zbiorów, porównuje, 
 wie, na czym polega pomiar długości, 
 zna proste sposoby mierzenia, 
 dokonuje pomiarów dowolnie obraną wspólną miarą, porównuje wyniki, 
 rozpoznaje graficzny zapis liczby od 0 do 10 lub więcej, 
 próbuje wykonać zapis matematyczny do zadania z treścią, 
 odczytuje zakodowane treści, np. legendy do gier planszowych, 
 podejmuje próby tworzenia prostych gier planszowych, 
 rozwiązuje proste zagadki matematyczne, 
 ćwiczy spostrzegawczość, 
 rozwija zdolność wielozmysłowego poznawania świata, 
 zwiększa zdolność koncentracji uwagi, 
 ćwiczy pamięć słuchową, wzrokową, dotykową oraz rozwija umiejętność myślenia 

logicznego. 
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V. METODY PRACY: 

- metody aktywizujące (samodzielne doświadczenia, eksperymenty, zabawy, gry, projekty), 

- metody problemowe (burza mózgów), 

- metody percepcyjne (obserwacja, pokaz, wykorzystanie multimediów), 

- metody słowne (objaśnienia, instrukcje słowne), 

- metody ekspresyjne (twórczość plastyczna i muzyczna). 

 

VI. FORMY PRACY: 

- indywidualna,  

- praca w małych zespołach, 

- praca z całą grupą. 

 

VII. SPOSOBY EWALUACJI:  

Ewaluacja będzie dokonywana na bieżąco poprzez: 

 obserwację dzieci podczas prowadzonych działań, 

 ocenę zajęć przez dzieci 

 rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi  

 diagnozę wstępną i obserwację końcową każdego dziecka 

 informację zwrotną od rodziców w postaci ankiety dla rodziców, która będzie 

  przeprowadzana dwa razy w roku szkolnym, 

 zamieszczanie na gazetce wytworów dzieci i zdjęć z prowadzonych zajęć. 
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SENSORYCZNA MATEMATYKA 

Pierwsze kroki w świat matematyki dziecko stawia już w przedszkolu. Na zajęciach 

matematyki sensorycznej nie uczymy dzieci cyferek i liczb na pamięć. Wiedzę z tej dziedziny 

dziecko zdobywa poprzez odkrywanie , doświadczanie, eksperymentowanie, manipulowanie. 

Matematyka sensoryczna pozwala wkraczać w świat figur liczb, działań, pojęć 

matematycznych, zdobywać osobiste doświadczenia wielozmysłowo poprzez słuchanie, 

dotykanie, smakowanie.  Planujemy przesypywać , odmierzać  ryż , przelewać wodę, rysować 

w kaszy, odszukiwać kształty w otoczeniu, dzielić owoce, próbować,   porównywać 

wielkości… wszystko to w formie zabawy. 

 

PLANOWANE  
   DZIAŁANIA 

FORMY REALIZACJI CELE 

 
 
 
Sensoryczne zabawy 
matematyczne. 

 
          3-4 LATKI 
 
  ZABAWY Z KLAMERKAMI: 
„Figury w kole”, 

 
 
 
„Wieszaki i klamerki”, 
 
„Kwiaty”, 
 
 
 
„Wieszamy pranie”. 
 
 
 
 
 
 
  ZABAWY Z FIGURAMI: 
„Symetria i figury”, 

 
„Kontury i kształty”, 
 
 
 
 
   ZABAWY Z NAKRĘTKAMI: 
„Znajdź taki sam”, 
 
 

 
 
 
- wyodrębnianie  
  i poprawne nazywanie  
  figur geometrycznych:  
  koło, kwadrat, trójkąt, 
- kształtowanie  
  umiejętności liczenia  
  w zakresie1-4. 
- poznawanie i utrwalanie 
  nazw kolorów 
  podstawowych, 
- posługiwanie się pojęciem 
  para, 
- klasyfikowanie   
  przedmiotów ze względu 
  na wybraną cechę. 
 
 
 
 
- rozwijanie orientacji, 
- identyfikowanie obiektów 
  w zbiorach,  
- posługiwanie się 
  pojęciami góra, dół, 
- rozwijanie koordynacji 
  wzrokowej,  
- poprawne nazywanie  
  kształtów figur. 
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„Bingo-dopasuj kolor”. 
 
 
 
 
 
 ZABAWY Z KREATYWNYMI 
        POMPONIKAMI: 
 
„Kolorowe lody”, 
„ Wrzuć do kubeczka”, 
 
 
 
„Dżdżownica Basia”, 
„Pomponikowe rytmy”, 
„Sortujemy”. 
 
 
 
 
 
 
 
ZABAWY ZE SZNURKIEM: 
 
„Geometryczna wyszywanka”, 
„Długi- krótki”, 
 
 
 
 
    ZABAWY MATERIAŁEM 
              SYPKIM: 
„Rysowanki w kaszy”, 
„Zabawy z piaskiem”, 
„Kolorowy ryż”, 
„Skarby w ryżu”. 
 
        
 
 
 

- kształtowanie 
  umiejętności liczenia 
  przedmiotów, odtwarzanie 
  ich liczebności, 
- poznawanie i utrwalanie 
  nazw kolorów. 
- rozwijanie umiejętności 
  dopasowywania kolorów 
  do pól. 
 
 
 
 
- ćwiczenie umiejętności 
  spostrzegania, 
- dopasowywanie 
  elementów wg. wzoru, 
 
- dostrzeganie i układanie 
   prostych rytmów, 
- klasyfikowanie 
  przedmiotów wg.  
  wybranej cechy, 
- rozwijanie umiejętności  
  liczenia przedmiotów,  
  dostrzeganie roli  
  ostatniego liczebnika. 
 
 
 
- utrwalenie kształtów 
  poznanych figur, 
- stosowanie określeń długi 
- krótki, 
 
 
 
 
- próby odtwarzania 
  kształtów poznanych figur 
  geometrycznych,  
- utrwalenie nazw 
  poznanych kolorów, 
- porównywanie ilości 
  materiałów sypkich,  
  posługiwanie się 
  określeniami mało-dużo, 
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   ZABAWY Z WODĄ: 
„Kolorowa woda - zabawy  
   z kroplomierzem”, 
„Odmierzamy wodę”. 
 
 
 
 
  ZABAWY Z KLOCKAMI: 
„Geometryczne wieże” 
 
 
 
 
 
 
 
ZABAWY INNE: 
 
„Poczuj kolory” 
 
 
 
 
 
 
„Części ciała – układanie postaci   
z części ( szablon misia lalki, 
pajacyka”). 
„Moje ciało”. 
 
 
 
 
            5- 6 LATKI 
 
ZABAWY Z KLAMERKAMI: 
 
„Wieszaki i cyfry”, 
 
 
„Koło i klamerki”, 
„Klamerkowe cyferki”, 

  mniej-więcej, tyle samo. 
 
 
 
- podejmowanie prób  
  przelewania wody,  
  porównywanie ilości na  
  oko-mniej, więcej, tyle 
  samo, 
 
 
 
- klasyfikowanie figur  
  geometrycznych,  
- poznawanie w toku 
  zabawy pojęć duży, mały,  
  wysoki- niski, 
- dostrzeganie różnic  
  między przedmiotami. 
 
 
 
- zdobywanie wrażeń 
  termicznych, dotykowych,  
- układanie prostych 
  układów rytmicznych,  
- określanie „ciepłe”,  
„zimne”. 
 
- nazywanie części ciała, 
- kształtowanie 
  świadomości własnego 
  ciała. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kojarzenie liczby 
  wyrażonej liczebnikiem  
  z odpowiednią cyfrą, 
- rozpoznawanie  cyfr od 
  zera do 10, 
- tworzenie zbiorów 
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„Wieszamy skarpetki”, 
„Pranie”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZABAWY ZE SZNURKIEM: 
 
„Cyfrowa wyszywanka”, 
„Długi, dłuższy…” 
 
 
„Układamy figury”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZABAWY Z POMPONIKAMI  
      KREATYWNYMI: 
„Kolorowe lody”, 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Muffinkowe zabawy”, 
 
 
 
 
 

  elementów na podstawie 
  wskazanych cyfr, 
- klasyfikowanie 
  przedmiotów ze względu 
  na kolor, długość,  
  wielkość…, 
- ustalenie liczebności    
  zbiorów poprzez  łączenie 
  ich elementów w pary lub 
  przeliczanie pojedynczych 
  elementów. 
 
 
 
 
- utrwalenie kształtu figur 
  oraz wyglądu cyfr poprzez 
  zabawy manipulacyjne, 
- mierzenie przedmiotów za  
  pomocą miary i linijki,  
  porównywanie obiektów, 
- tworzenie konstrukcji 
  płaskich, określanie 
  podstawowych cech, 
  kojarzenie kształtów  
  z przedmiotami  
  w otoczeniu. 
 
 
 
 
- dopasowywanie  
 i dobieranie przedmiotów 
 wg. wzoru tak, aby tworzyły 
 pewną całość,  
- posługiwanie się 
  pojęciami z zakresu  
  orientacji przestrzennej:  
  góra, dół, po lewej stronie, 
  po prawej stronie, 
- kojarzenie liczby 
  wyrażonej liczebnikiem  
  z odpowiednią cyfrą. 
 
 
- łączenie pasujących do 
  siebie elementów w pary  
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ZABAWY Z NAKRĘTKAMI: 
„Kropki i cyfry”, 
 
 
 
 
 
 
„Kolorowe rytmy”, 
 
 
 
 
„Symetria”, 
 
 
 
 
 
 
 
ZABAWY MATERIAŁEM SYPKIM: 
 
„Kolorowy ryż”, 
„Zabawy z kaszą”, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZABAWY Z WODĄ: 
„Woda i kolorowy lód”, 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (zbioru kropek i cyfr), 
- dostrzegania że zmiana 
   kolejności ustawienia 
   elementów zbioru nie 
   zmienia liczby elementów, 
 
- dostrzeganie  
   i kontynuowanie 
   powtarzających się 
   sekwencji o różnym 
   stopniu trudności,  
- zauważanie zjawiska  
  symetrii w figurach 
  geometrycznych,  
- dostrzeganie symetrii  
  w budowie ciała człowieka  
  oraz budowie zwierząt. 
 
 
 
 
- odtwarzanie kształtów 
  figur geometrycznych oraz 
  cyfr,  
- porównywanie proporcji  
  materiałów sypkich,  
  posługiwanie się  
  określeniami dotyczącymi  
  ciężaru przedmiotów 
  lżejszy od.., cięższy od, 
  waży tyle samo, 
- poznawanie zasady 
  działania wagi szalkowej. 
 
 
 
- mierzenie objętości 
  płynów poprzez  
  wykorzystanie takiej 
  samej miary np. kubka,  
- wnioskowanie  
  i odpowiedzi na pytania  
  dlaczego poziom cieczy  
  w różnych naczyniach jest 
  różny, 
- poznawanie 
  przeciwieństw ciepło 
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ZABAWY INNE: 
„Liczenie ze smakiem”, 
 
 
„Sortowanie”, 
 
 
 
„Wyszukaj i policz”, 
 
 
 
 
 
„Cyferkowa wieża”. 
 
 
 

  -zimno, ciało stałe- ciało 
  płynne. 
 
 
 
- rozpoznawanie 
  graficznego zapisu liczby. 
 
- wyszukiwanie elementów  
   ze zbioru przedmiotów 
   wg. wskazanych cech, 
 
- klasyfikowanie 
  przedmiotów wg.  
  wskazanych kilku cech, 
- kształtowanie 
  umiejętności liczenia, 
 
- określenie miejsca 
   przedmiotów w serii 
   i cyfry w szeregu,  
   utrwalenie znajomości  
   cyfr,  
- rozwijanie umiejętności 
   liczenia wspak. 

              

 

 

 

                                     

 

                                      

 

 

 

PRZYKŁADY WYBRANYCH ZABAW 
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,, FIGURY W KOLE” 

 

„WIESZAKI I KLAMERKI” 

 

„KWIATY” 

 

,, WIESZAMY PRANIE” 

  

      Zadaniem dziecka jest dopasowanie  

       i umocowanie klamerki z figurą 

       geometryczną w odpowiednie 

                           miejsce koła. 

Do zabawy potrzebne będą szablony 

kwiatów oraz klamerki. Dziecko może 

uczestniczyć w przygotowaniu kwiatów.  

Do płatków należy przypiąć klamerkę w 

takim samym kolorze.odpowiedni kolor 

klamerki. 

Przygotowujemy wieszaki, klamerki oraz 

cyfry, (dla dzieci młodszych kartoniki  

z kropkami. Zadaniem dziecka jest 

doczepienie takiej ilości klamerek do 

wieszaka na jaką wskazuje cyfra lub liczba 

kropek.  

Fajną zabawą może być wieszanie skarpetek dobierając je 

w pary wg. koloru, wzoru,  wieszanie od najmniejszej do 

największej, od najkrótszej do najdłuższej. Możemy 

również wieszać konkretną ilość skarpet uwzględniając 

wyrzucone oczka na kostce, kolory,  cyfry. 
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,, SYMETRIA” 

  

 

 

 

,,KONTURY I KSZTAŁTY”       

 

 

 

„ZNAJDŹ TAKI SAM” 

 

 

  Zadaniem dziecka jest odtworzenie układu figur 

geometrycznych znajdujących się po lewej stronie. Do 

zabawy wykorzystać możemy również zabawki, klocki, 

tworzywo przyrodnicze… 

Zabawa wprowadza w świat geometrii i uczy dzieci 
rozpoznawać kształty na podstawie konturów.  

 

Zadaniem dziecka jest umiejscowienie na planszy 

nakrętek wg. ilości i koloru kropek.  
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„BINGO- DOPASUJ KOLOR” 

 

 

„KOLOROWE LODY” 

 

 

 

„WRZUĆ DO KUBECZKA” 

 

 

 

Zabawa polega na dopasowaniu nakrętek 

do planszy wg. takiego samego koloru. 

 

 

 

 

 

Do zabawy wykorzystamy kreatywne pomponiki i 

przygotowaną planszę. Dziecko ma umieścić 

pomponiki we właściwych miejscach zwracając uwagę 

na kolor. 

Za pomocą szczypiec dziecko wrzuca do 

plastikowego kubeczka wskazaną ilość 

pomponików zwracając uwagę na ich kolor. 
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„SORTOWANIE” 

Przygotowujemy 10 miseczek, kubeczków czy rolek po papierze toaletowym; numerujemy 
je kolejno. W osobnym pojemniku trzymamy przedmioty, które będą segregowane. Mogą 
to być guziki, kasztany, patyczki czy jakiekolwiek inne skarby. Dziecko wrzuca do środka 
liczbę przedmiotów odpowiadającą liczbie kropek  lub cyfrze podanej na pojemniku.  

 

 

„RYSOWANIE W KASZY” 

 

                      

 

 

„KOLOROWY RYŻ” 

                                    

 

 

„SKARBY W RYŻU” 

Rysujemy w kaszy poznane figury, kształty, 

cyfry, znaki matematyczne. 

   Do pojemnika z ciepłą wodą dodajemy podarte 
wcześniej kawałki krepiny. Woda bardzo szybko robi  się 
kolorowa. Wrzucamy suchy ryż odmierzany rękami. 
Po godzinie ryż jest intensywnie kolorowy. Suszymy go 
i mamy świetną zabawę.  

Nazywamy kolory, drzemy bibułę,  zanurzamy  ręce 
w suchym ryżu, odmierzamy, dotykamy, mieszamy wodę 
z bibułą i ryżem, obserwujemy  proces koloryzacji, 
przecedzamy ryż, suszymy. Można pomieszać kolorowe 
ziarenka, a potem segregować, można wykorzystać je 
do wyklejenia szablonu dowolnej cyfry lub figury itd. 
Można pisać w ryżu, co szczególnie preferują dzieci, które 
np. nie lubią piasku na dłoniach. 

 



16 
 

  

 

„KOŁOI I KLAMERKI” 

Wycinamy z papieru koło i dzielimy je na 10 równych części. W każdej rysujemy kolejno 
określoną liczbę kropek: 1, 2, 3… Na brzegach klamerek do bielizny wypisujemy cyfry 1–10. 
Zadaniem dziecka jest dopasować cyfrę do liczby kropek w danym przedziale i przypiąć 
odpowiedni spinacz. 

 

 

 

„KLAMERKOWE CYFERKI” 

 

 

„Jeden, dwa, trzy…” 

CYFROWA WYSZYWANKA 

Na grubej kartce drukujemy bądź rysujemy cyfry. Następnie ich wnętrze dziurawimy 
śrubokrętem albo ołówkiem. Zadaniem dziecka jest przewlekanie sznurka przez dziurki 
wzdłuż ścieżki danej cyfry. Zamiast kartki można użyć tektury albo styropianowych tacek 
po produktach spożywczych. 

Do plansz z kolorowymi cyframi dziecko dopina liczbę 

klamerek na jaką wskazuje cyfra. 

Dzieci wyszukują ukryte w ryżu ,, skarby”, 

przeliczają, klasyfikują, porównują wielkość… 
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„MUFINKOWE ZABAWY” 

 

„KROPKI I CYFRY” 

 

 

,,PRANIE” 

Na rozciągniętym sznurku wieszamy „wyprane” kartki z  kolejno po sobie 
następującymi liczbami. Ćwiczymy motorykę małą poprzez nacisk na  klamerki podczas 
mocowania kartek oraz znajomość liczb w aspekcie porządkowym.  

„LICZENIE ZE SMAKIEM” 

 Do kilku pojemników wkładamy różne smakołyki, np. kawałki owoców, pestki 
słonecznika lub dyni, rodzynki, żurawinę, czyli wszystko co nasze dziecko lubi. Dziecko 
losuje kartkę z cyfrą ( dzieci młodsze-kartonik  
z liczbą kropek) i zjada tyle sztuk wybranego smakołyku, ile oznacza ta cyfra. Zabawa 
jest świetnym motywatorem dla niejadków, ale też szybko uzmysławia dzieciom 
pojęcia: tyle samo, mniej, więcej. 

,,ZABAWY Z WODĄ” 

Do zabawy z wodą potrzebnych będzie kilka naczyń o rożnych wielkościach  

i kształtach. Przydadzą się też kubeczki, lejki, miarki kuchenne. Zadaniem malucha może 

być przelewanie wody z jednego naczynia do drugiego, porównywanie, gdzie jest jej 

więcej, sprawdzanie, czy zawartość jednego naczynia zmieści się w drugim. A wrzucając do 

pojemników z wodą zabarwione spożywczymi barwnikami kostki lodu, dziecko poznaje 

przeciwieństwa ciepło – zimno, ciało stałe – płynne. Obserwuje też, jak lód rozpuszcza się i 

barwi wodę.  

         

Do zabawy wykorzystamy papierowe foremki do pieczenia 
babeczek, kolorowe pomponiki oraz szczypce. Do 
oznaczonych cyframi lub kropkami foremek wrzucamy za 
pomocą szczypiec odpowiednią ilość kreatywnych 
pomponików.  

 

          Zabawa przeznaczona jest dla dzieci i starszych. 
               Polega na dobieraniu w pary nakrętek 
                   przyporządkowując kropki do cyfr. 
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 „TERMICZNE LICZMANY Z BUTELEK - POCZUJ KOLORY” 

Potrzebne: butelki po napojach, krepina lub barwniki spożywcze. 

Przygotowanie: napełniamy wodą ciepłą oraz zimną butelki i barwimy odpowiednio na 

czerwono-ciepłe, na niebiesko-zimne.  

ZABAWY DLA MALUSZKA - dotykają, nazywają wrażenia termiczne, segregują na kolory oraz 

na ciepłe i zimne, wskazują podane przez dorosłego butelki np. pokaż niebieską/podaj ciepłą.  

ZABAWY DLA STARSZAKA - układają proste rytmy matematyczne: ciepło-zimno-ciepło-

zimno, - lub bawią się po całej sali w zabawy ruchowe np. prawa stopa dotyka niebieskie, 

lewa ręka na czerwone - kolejny, trudniejszy wariant to gdy nie barwimy butelek; wówczas 

trzeba dotknąć każdy element by określić jego cechę ciepły/zimny - indywidualizacja poleceń 

np.: Alu podaj ciepłą butelkę; Michał dotknij zimną butelkę lewą nogą; Janku potrzebuję 1 

ciepłą i 1 zimną; Stasiu poproszę 1 ciepłą i 1 zimną butelkę. Zabawa z butelkami angażuje 

dotyk (wrażenia termiczne) oraz czucie głębokie (ciężar butelek). Kolorowe liczmany 

rozbudzają ciekawość, zachęcają do dotykania i opisywania ich cech.  

 

 

,,WYSZUKAJ I POLICZ” 

Do tej zabawy dobrze jest mieć przygotowany stały zestaw pomocy edukacyjnych. Mogą to 
być guziki czy koraliki w określonych kolorach albo wydrukowane szablony. Rozkładamy je 
na stoliku i prosimy o odnalezienie i policzenie np. czerwonych koralików, zielonych 
guzików, pszczółek czy biedronek. Na koniec dziecko ma odnaleźć kartę z cyfrą 
odpowiadającą ilości.  
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MATEMATYKA WIERSZEM PISANA 

Edukacja matematyczna przedszkolaka nie musi być nudna. Poprzez wykorzystywanie 

wierszyków, rymowanek, wyliczanek, zagadek opanowanie pojęć matematycznych może stać 

się doskonałą zabawą. Matematyczne wierszyki stanowią inspirację do podejmowania 

różnorodnych form aktywności przez dzieci. Pracując z wierszem, rymowanką nauczyciel 

może: 

▪ rozwijać u dzieci umiejętność liczenia na różne sposoby stosując liczebniki główne  

  i porządkowe, 

▪ ćwiczyć rytmy poprzez rytmiczne powtarzanie wiersza z jednoczesnym klaskaniem, graniem  

  na instrumentach czy przedmiotach codziennego użytku, 

▪ uczyć dziecko i utrwalać pojęcia dotyczące między innymi położenia przedmiotów  

  w przestrzeni, określania kierunków, wielkości, długości, szerokości,   

▪ utrwalać nazwy figur geometrycznych,  

▪ ułatwiać zapamiętywanie graficznych zapisów liczb kojarzą  je z opisem słownym ujętym  

  w wierszu. 

Wierszowana matematyka ułatwia dzieciom zrozumienie i określanie pojęć związanych  

z rytmiczną organizacją czasu - zapamiętywaniu nazw pór roku, dni tygodnia, miesięcy, 

pozwala lepiej zrozumieć następstwo dnia i nocy.  

 

 

PLANOWANE  
   DZIAŁANIA 

PROPOZYCJE    LITERACKIE DO 
WYKORZYSTANIA 

 
CELE 

 
 
 
1. Prezentacja 
wierszyków 
matematycznych. 
 
2. Nauka całości lub 
nauka fragmentów 
wierszy, rymowanek. 
 
3. Inscenizacje 
wybranych wierszy 
przez dzieci oraz 
nauczyciela.  
 
 
 
 
 

 
   3-4- LATKI 
 
▪ „Kto powie?”- Maria 
Czerkawska 
 
 
 
▪ „Liski” - Wanda Chotomska 
 
 
 
 
 
▪ „Muchomor”- Halina  
  Szayerowa 
 
 
 
 

  
 
 
- rozwijanie  umiejętności  
   liczenia w zakresie 3, 
-  stosowanie liczebników 
   porządkowych, 
 
- posługiwanie się liczebnikami 
  głównymi oraz porządkowymi  
  w zakresie 4, 
- przeliczanie elementów 
  zbioru w zakresie 4, 
 
- stosowanie określeń  
  mało -dużo,  mniej- więcej,  
- kształtowanie umiejętności 
   liczenia w zakresie  
   dostępnym dzieciom, 
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▪ „Misie” 
 
 
 
 
 
 
▪ „Kotek się uczy”- Stefania 
Szuchowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ „Krótkie wierszyki  
    o figurach” 
 
 
 
 
 
 
 
▪,,Wierszyki z gestami”. 
▪ Zabawa „Koła”, 
  Zabawa „Malujemy  
                     kółeczko” 
 
 
 
 
 
           5-6- LATKI 
 
▪ „Sześć parasoli” –  
A. Grodzicka 
 
 
 
 
 
 

 
- nauka poprawnego 
  posługiwania się liczebnikami  
  głównymi i porządkowymi  
  w zakresie 4,  
- dostrzeganie roli ostatniego 
  liczebnika. 
 
- wskazywanie wybranych 
  części ciała wymienianych 
  przez nauczyciela, 
- poprawne nazywanie części 
  ciała, 
- liczenie wyodrębnionych 
  przedmiotów z 
wymienianiem 
  liczebników głównych  
  w zakresie dostępnym     
  dzieciom,  
 
- rozpoznawanie i nazywanie    
  figur geometrycznych( 
trójkąt, 
  koło, kwadrat, prostokąt) 
- wyszukiwanie kształtów figur  
  w otoczeniu, 
- określanie cech  
  charakterystycznych figur  
  geometrycznych,  
 
- zapoznanie z figurą  
  geometryczną koło i  
  utrwalenie jej kształtu, 
- rozwijanie koordynacji  
  wzrokowo-słuchowej, 
- operowanie pojęciami góra- 
  dół, 
 
 
 
 
- aktywizowanie myślenia   
  i doskonalenie sprawności  
  umysłowych w zakresie  
  edukacji matematycznej: 
  Rozwijanie umiejętności  
  klasyfikowania i tworzenia  
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▪ „Dziesięć bałwanków”- 
Wanda Chotomska 
 
 
 
 
 
▪ „W ptasiej stołówce-  
 Dorota Gellner 
 
 
 
▪ „Pisanki”- Stanisław 
Aleksandrzak 
 
 
 
 
▪ „Motyle” – Wanda 
Chotomska 
 
▪ „Żabki” – Wanda Chotomska 
 
 
▪ „Lewa strona” - Dorota  
  Szelągowska 
▪ „Gdy zamierzasz przejść  
  ulice”- Wanda Chotomska 
 
▪ „Krótkie wierszyki  
    o figurach”, 
▪ „Pajacyk”. 
 
 
 
 
 
 
 
▪ „Cztery pory roku” 
- Urszula Kowalska  
 
▪ „Przed nami nowy tydzień” 
- Anna Dziechciarska 

  zbiorów przedmiotów wg. 
określonego kryterium, 
porównywanie, przeliczanie. 
 
- rozwijanie umiejętności 
  liczenia w zakresie 1-10, 
- porównywanie wielkości,  
- kształtowanie aspektu 
  kardynalnego i porządkowego 
  liczby. 
 
- kształtowanie umiejętności 
  posługiwania się liczebnikami 
  porządkowymi w zakresie  
  7 i więcej, 
 
- nauka poprawnego 
posługiwania się liczebnikami 
głównymi i porządkowymi  
w zakresie 7 i więcej, 
 
- posługiwanie się liczebnikami 
głównymi i porządkowymi  
 
- posługiwanie się liczebnikami 
głównymi i porządkowymi  
 
- poprawne określanie stron 
  prawo-lewo 
 
 
 
- utrwalenie nazw poznanych 
  figur geometrycznych  
  (trójkąt, koło, kwadrat, 
   prostokąt) 
- wyszukiwanie kształtów figur 
  w otoczeniu, 
- określanie cech 
  charakterystycznych figur  
  geometrycznych,  
 
- dostrzeganie rytmicznej 
organizacji czasu w stałych 
następstwach dni i nocy, pór 
roku, dni tygodnia, miesięcy. 
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4. Zagadki wierszem  
    pisane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Teatrzyk  
    matematyczny. 
 
 
 
 
 
 
6. Poetycki konkurs 
matematyczny.  
 

 
▪ „Dzień i noc”- Dorota Gellner 
 
▪ „Tydzień”- Jan Brzechwa 
▪ „Fryzjer”- Wanda 
    Chotomska”. 
 
 

3-4-LATKI 
 
▪ „Wesołe zagadki o figurach”. 
▪ „Kolory- zagadki dla  
    malucha”. 
 
       
 
 
 
 
 

5-6 LATKI 
 
▪ „Dodajemy i odejmujemy  
  - Rymowane zagadki 
   matematyczne”.  
 
 
 
 

3-4-5-6 LATKI 
 
▪ teatrzyk na podstawie  
  utworów D. Wawiłow  
  „Trójkątna bajka”, 
        oraz  
  „Bajka nowa prostokątna  
  i kwadratowa” 
 
 
Konkurs dla rodziców oraz 
dzieci na najciekawszy wiersz 
matematyczny.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dostrzeganie w otoczeniu  
  przedmiotów o różnych 
  kształtach oraz kształtach  
  poznawanych figur  
  geometrycznych, 
- rozpoznawanie i nazywanie  
  kolorów podstawowych  
  i pochodnych. 
 
 
 
 
- rozwijanie umiejętności  
  dokonywania operacji  
  matematycznych –  
  dodawania i odejmowania  
  z użyciem konkretnych  
  przedmiotów lub w pamięci. 
 
 
 
- dostrzeganie cech wspólnych 
  oraz  różniących figury  
  geometryczne,    
  rozpoznawanie kształtów 
  figur w otoczeniu …. 
 
 
 
- rozbudzanie zainteresowań  
  matematycznych u dzieci oraz 
  aktywności własnej. 
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„Kto powie?” 
M. Czerkawska 
 
Przez sad idzie mały Maciuś, 
Śmieje się do słonka, 
A tu pac – czerwone jabłko 
Rzuca mu jabłonka. 
Podniósł jabłko idzie dalej, 
A wtem obok dróżki, 
Pac, pac – co to? Stara grusza 
Zrzuciła dwie gruszki. 
Podniósł Maciuś żółte gruszki, 
Bardzo jest szczęśliwy, 
Znów pac, pac, pac – trzy śliweczki 
Spadły z gęstej śliwy. 
Niesie Maciuś jabłko, śliwki, 
Gruszki co się złocą. 
Kto z was powie Maciusiowi, 
Ile ma owoców? 
 
 
,,Liski''  
W. Chotomska 
 
 
 Cztery małe, rude liski 
 piły mleko z jednej miski. 
 Jeden lisek z drugim liskiem 
 powsadzały łapki w miskę. 
 Trzeci lisek z czwartym liskiem 
 weszły w miskę z wielkim piskiem. 
 I wylały mleko z miski 
 cztery małe rude liski. 
  
   
  
„Muchomor” 
H. Szayerowa 
 
Dziś muchomor nie w humorze: 
- Czym się martwisz muchomorze? 
- Wiatr mi zerwał plamkę białą, 
nie wiem ile mi zostało? 
Dziś muchomor jest w humorze: 
- Czym się cieszysz muchomorze? 
- Wiatr mi oddał plamkę białą, 
policz czy ich nie za mało! 

"Misie" 
W. Chotomska 
 
Jeden mały miś zupkę sobie jadł, 
Przyszedł drugi miś i były misie dwa. 
Dwa małe misie pukały mocno w drzwi, 
Przyszedł jeszcze jeden i były misie trzy. 
Trzy małe misie znalazły uli wiele, 
przyszedł jeszcze jeden i były misie cztery. 
Cztery małe misie zrobił nagle bęc, 
Przyszedł jeszcze jeden i było misiów pięć. 
Nagle wszystkie pszczoły z uli wyleciały 
i małe misie szybko pouciekały. 
 
 
 
„Kotek się uczy” 
S. Szuchowa 
 
Dość już figlów. Nasz kocina 
pierwszą klasę dziś zaczyna. 
Ogon? Ogon jeden mam, 
policzyłem sobie sam! 
Nosek — jeden. Łapką czuję. 
Teraz uszy porachuję. 
Dwa mam uszka! Myję dwa, 
więc odpowiedź nie jest zła. 
Przytulę się do kanapki, 
będę teraz liczyć łapki 
jedna, 
druga, 
trzecia, 
czwarta... 
Ta odpowiedź piątki warta! 
Dość już mam tych kocich psot. 
Jestem uczeń, a nie kot! 
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„Sześć parasoli” 
A. Łada- Grodzicka 
 
Kiedy na dworze pada, 
to w szatni stoi kolorowych 
parasoli gromada. 
Ten pierwszy w esy-floresy 
- to parasol Teresy. 
Drugi - czerwony w kółka 
- to parasol Jurka 
Trzeci - beżowy w kropki 
- to parasol Dorotki. 
Czwarty - żółty w kwiatki 
- to parasol Beatki. 
Piąty - w ciapki zielony 
- to parasol Ilony. 
Szósty - niebieski w kratkę 
- wybrał sobie Małgorzatkę. 
Z Małgorzatką chodzi wszędzie i czeka, aż 
deszcz będzie. 
 
 
 
„Dziesięć bałwanków” 
W. Chotomska 
 
Dziesięć bałwanków 
Stało w jednym lesie, 
Ni mniej, ni więcej 
Tylko właśnie dziesięć. 
 
Jeden się drapał 
Do dziupli na drzewie 
I tak się zdrapał, 
Że zostało dziewięć. 
 
Dziewięć bałwanków 
Stało na polanie 
Dokładnie dziewięć, 
Bałwan przy bałwanie. 
 
Lecz jeden poczuł, 
Że go kręci w nosie. 
Jak zaczął kichać, 
To zostało 8 
 
Osiem bałwanów 

Stało w dalszym ciągu, 
Lecz jeden bał się 
Mrozu i przeciągów. 
 
Więc włożył kożuch 
I okrył się pledem, 
Jak go odkryli, 
To już było 7 
 
Z siedmiu bałwanków 
Jeden zaraz orzekł, 
Że się poślizgać 
Warto na jeziorze. 
 
Lecz ledwie zdążył 
Na jezioro wleźć, 
Wpadł w taki poślizg, 
Że zostało 6 
 
Tych sześć bałwanków 
Stałoby do teraz, 
Lecz jeden bałwan 
Zaczął się rozbierać. 
 
Chciał się ochłodzić, 
Miał na kąpiel chęć – 
Jak się rozebrał, 
To zostało 5 
 
Z pięciu bałwanków 
Jeden zaraz ubył, 
Bo go ciekawość 
Przywiodła do zguby. 
 
Nie wiedział, po co 
Są kaloryfery, 
Jak się dowiedział, 
To zostały 4 
 
Cztery bałwany 
Stały w dwuszeregu, 
Lecz jeden zaczął 
Tupać na kolegów. 
 
Tupał i tupał, 
Bo był strasznie zły, 
I tak się stupał, 
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Że zostały 3 
 
Te trzy bałwanki 
Długo nie postały, 
Bo jeden bałwan 
Znał śmieszne kawały. 
 
Z własnych dowcipów 
Śmiał się: 
Cha! Cha! Cha! 
I pękł ze śmiechu, 
I zostały 2 
 
A jak została 
Tych bałwanów dwójka, 
To się zaczęła 
Między nimi bójka... 
 
Dziesięć bałwanków 
Było na polanie. 
Ile zostało? 
Oto jest pytanie! 
 
 
 
 
„W ptasiej stołówce” 
D. Gellnerowa 
 
Przyleciało wróbli sześć, 
zaczynają obiad jeść. 
Jeden ziarno dziobie, 
chwali przysmak sobie. 
Drugi na talerzu 
skubie bułkę świeżą, 
trzeci okruszynki 
wybiera ze skrzynki. 
Czwarty, piąty ptaszek 
dziobią zgodnie kaszę. 
Szósty głową kręci, 
na nic nie ma chęci 
i widać po minie, 
że był gdzieś w gościnie. 
 
 
 
 

„Pisanki” 
S. Aleksandrzak 
 
Dzieci obsiadły stół i malują pisanki: 
pierwsza - ma kreski, 
druga - ma kółka złote, 
trzecia - drobne kwiaty, 
czwarta - dużo kropek, 
piąta - srebrne gwiazdki, 
szósta - znów zygzaki, 
siódma - barwne kwiaty jak astry lub maki, 
ósma - wąskie szlaczki z zieloniutkich 
listków, 
dziewiąta - największa - ma już prawie 
wszystko: 
i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele, 
i czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń, 
i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał, 
dumne były z niego Hania i Małgosia... 
 
 
"Motyle" 
W. Chotomska 
 
Pierwszy  nasz motylek ma brzuszek 
pękaty 
I pasek szeroki, co dostał od taty. 
Ten drugi motylek ma czapkę na głowie 
Czy mu nie gorąco? Kto na to odpowie? 
A ten trzeci motyl kolorowy cały 
W  ręku ma lizaka, co mu dzieci dały. 
A czwarty motylek w dużym kapeluszu 
Chyba nic nie słyszy, no, bo nie ma uszu. 
A piąty motylek trąbkę w ręku trzyma 
Trąbi na niej głośno, że minęła zima. 
A szósty motylek, zupełnie malutki 
Szepce cichuteńko: „chcę mieć własne 
butki”. 
A siódmy motylek, jakby większy nieco 
Woła: „Patrzcie w górę, ptaki, ptaki lecą”. 
A ósmy motylek ma kilka wąsików 
Kokardę pod szyją i osiem guzików. 
Motylek dziewiąty to panna radosna 
Ma barwną spódniczkę, niczym nasza 
wiosna. 
Dziesiąty motylek ma walizek tyle 
Bo leci na wczasy, na wczasy motyle!! 
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MATEMATYKA W PLASTYCE 

Czy matematyka w przedszkolu dla dzieci może być przyjemna? Jak najbardziej. Ile 

matematyki mieści się w plastycznych działaniach może przekonać się każdy przedszkolak 

uczestnicząc  

w zabawach plastycznych, które są odpowiednio łączone z treściami z zakresu matematyki.  

W zajęciach plastycznych twórczość i jej efekt końcowy- wytwór jest jakby celem 

pierwszoplanowym, ale przy okazji i sposobności dziecko zdobywa doświadczenia 

matematyczne. Do zabaw plastycznych dzieci angażują moc emocji (bardzo chętnie lepią  

z tworzyw plastycznych, malują, wycinają) - cieszą się z efektów końcowych, a zgromadzone 

w ten sposób doświadczenia sprzyjają zapamiętywaniu matematycznych pojęć.  

- Dorysuj misiowi łapkę, ucho…, 

- Stwórz obrazek z figur geometrycznych, 

- Wykonaj z plasteliny kolorowe kwiatki i policz ile jest płatków, 

- Pomaluj, wyklej biedronkę, policz ile ma kropek?.... 

Możliwości może być nieskończona ilość, a w tak zaplanowane i skorelowane działania 

dziecko angażuje procesy umysłowe, uczy się logicznego myślenia, nie tylko doskonali 

sprawność manualną, ale również rozwija orientację przestrzenną, stosuje rytmy, poznaje 

podstawy liczenia. 

 

PLANOWANE 
    DZIAŁANIA 

FORMY REALIZACJI CELE 

 
1. Zabawy plastyczne  
    z matematyką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         3-4 -latki 
 
▪ „Paluszkowa rodzinka” 
- odbijanie, odrysowywanie  
  dłoni, przeliczanie, doklejanie  
  czapeczek, oczu, buzi. 
 
 
 
 
▪ „Jesienne zapasy”- 
   stemplowanie   
   z wykorzystaniem połówek 
   owoców z jednoczesnym 
   klasyfikowaniem. 
 
 
▪  „Kropki muchomora”- 
  zamalowywanie szablonu  

 
 
- kształtowanie świadomości 
  własnego ciała poprzez 
  dotykanie, nazywanie, 
  oglądanie, 
-kształtowanie umiejętności 
  liczenia stosownie do 
  możliwości intelektualnych 
  dzieci. 
 
- klasyfikowanie owoców ze 
  względu na przynależność 
   lub wielkość, 
- rozwijanie umiejętności 
   liczenia w zakresie 
   dostępnym dziecku. 
 
- porównywanie wielkości 
  obiektów, stosowanie 
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  muchomorów, naklejanie,  
   stemplowanie kropek na 
   kapeluszach, szacowanie ile 
   ich może być. 
 
 
 
 
▪ „Jesienne liście”- malowanie 
   farbami szablonów liści 
   układanie prostych układów 
   rytmicznych. 
 
 
 
 
▪ „ Moja pierwsza książeczka” 
  - tworzenie mini-książeczki  
  z figurami geometrycznymi  
  ( stemplowanie 
  zamalowywanie, wyklejanie). 
▪ „ Matematyczne bałwanki” 
  - wyklejanie bałwanków  
  z gotowych elementów,  
  a w grupie 4-latków 
  samodzielne wycinanie kół do 
  stworzenia postaci bałwana. 
 
 ▪ „Kreatywna choinka” 
    - wykonywanie choinki  
    z patyczków, ozdabianie 
    guzikami, kreatywnymi 
    pomponami…. 
 
 
 
 
▪ „Matematyczna choinka” 
  - tworzenie ozdób na choinkę 
  mających kształty figur 
  geometrycznych, ozdabianie. 
  Wspólne ubieranie  
  matematycznej choinki. 
 
▪ „Rodzinka z figur”- tworzenie 
   postaci z figur 
   geometrycznych, 

  określeń duży-mały, 
- określanie ilości 
  stosowanie pojęć dużo 
  mało, 
- rozwijanie umiejętności 
  liczenia z jednoczesnym 
  wskazywaniem. 
 
- dostrzeganie rytmów  
  w ciągu ułożonych 
  przedmiotów  
  ( tworzywa 
  przyrodniczego), próby 
  kontynuowania 
  dostrzeżonego rytmu. 
 
- poznawanie figur 
 geometrycznych koło, 
 kwadrat, trójkąt. 
- dostrzeganie  
 w otoczeniu przedmiotów 
 o różnych kształtach. 
 
- utrwalenie nazwy figury 
  geometrycznej- koło, 
- liczenie elementów  
  w zakresie 1-3 ( lub więcej). 
 
- zapoznanie z figurą  
  geometryczną trójkątem, 
- układanie figury 
  geometrycznej  
  z elementów, 
- klasyfikowanie 
  przedmiotów ze względu  
  na jakość ( kolor) . 
 
- poprawne stosowanie 
  określeń dotyczących 
  położenia przedmiotów  
  w przestrzeni: na, pod, za, 
  przed, obok, wysoko, nisko. 
 
 
- posługiwanie się pojęciami 
  dotyczącymi wielkości 
- duży-mały oraz wysokości 
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  dorysowywanie elementów. 
 
▪ „Liczymy z plasteliną” 
  - lepienie płatków kwiata, 
   przeliczanie ilości.  
 
 
 
 
 
 ▪ „Geometryczny latawiec” 
  - składanie i naklejanie latawca 
   z figur geometrycznych,  
   ozdabianie. 
 
 
▪ „Matematyczne  
  pierniki/ciastka” - pieczenie  
  pierników, ciastek 
  świątecznych  
  z wykorzystaniem przepisów. 
 
          
             5-6- latki 
 
▪  „Jesienne przetwory”  
  - stemplowanie  
  z wykorzystaniem owoców  
  wg. wskazanej cyfry. 
 
▪ „Kropki muchomora” 
  - samodzielne wycinanie  
  elementów muchomora,  
  wycinanie lub wydzieranie  
  kropek wg. wskazanej cyfry lub 
  wg. wyrzuconych oczek na  
  kostce.  
 
  ▪ „Jesienne rytmy”- tworzenie 
  układów rytmicznych z liści 
  odbitych w farbie. 
 
 
 
 
▪ „Mój album z cyframi” 
  - tworzenie albumu  

  wysoki - niski. 
 
- liczenie wyodrębnionych 
  elementów  
  z wymienianiem 
  liczebników głównych  
  w zakresie dostępnym 
  dziecku, dostrzeganie roli 
  ostatniego liczebnika. 
 
- wyodrębnianie obiektów 
  do liczenia ( trójkąty), 
  określanie ich ilości,  
  stosowanie liczebników  
  głównych. 
 
 
- porównywanie wielkości  
  ( duży-większy, mały 
  -mniejszy), 
- przeliczanie w zakresie 
  dostępnym dzieciom. 
 
 
- doskonalenie umiejętności  
  przeliczania elementów 
  zbioru, 
- rozwijanie umiejętności  
  rozpoznawania cyfr. 
 
- kształtowanie umiejętności 
  liczenia oraz  
  rozpoznawania cyfr. 
 
 
 
 
 
-  skupianie uwagi na  
  rytmach,  
- wychwytywanie 
  powtarzających się 
  sekwencji  
  i kontynuowanie rytmów. 
 
- utrwalenie znajomości cyfr 
  oraz ich graficznego zapisu, 
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  z poznanymi cyframi wg. 
  pomysłów dzieci  
  (wyklejanie, wydzieranie,  
  colage….) 
 
 ▪ „Matematyczne potworki” 
  - projektowanie  
  i samodzielne wycinanie 
  postaci potwora, naklejanie  
  oczu wg. wskazanej cyfry. 
 
 ▪ „Kreatywna choinka”-  
   wykonywanie choinki  
   z patyczków, ozdabianie 
   guzikami, kreatywnymi  
   pomponami…. 
 
 
▪ „Matematyczna choinka”- 
  ubieranie żywych choinek 
  ozdobami wykonanymi przez 
  dzieci (kolorowe figury 
  geometryczne, kolorowe  
  cyfry).  
 
▪ „Zimowe bałwanki”-  
  wyklejanie postaci bałwanów  
  z samodzielnie wyciętych kół  
  wg. podanej cyfry. 
 
▪ „Rodzina z figur”- tworzenie  
  postaci z samodzielnie  
  wyciętych figur,  
  dorysowywanie części ciała. 
 
 
▪ „Liczymy z plasteliną”-  
  lepienie płatków kwiata wg. 
  wskazówek nauczyciela-  
  podanej liczby lub  
  wylosowanej cyfry. 
 
▪ „Zegar”- wykonywanie zegara 
  ściennego z kartonu. 
 
 

- umiejscowienie cyfr  
  w albumie wg. kolejności 
  od najmniejszej do    
  największej. 
 
- kształtowanie zdolności  
  ustalania liczby elementów  
  w zbiorze. 
 
 
 
- przeliczanie elementów  
 zbiorów w jak najszerszym  
 zakresie, porównywanie ich  
 liczebności. 
 
 
 
- wskazywanie kierunków od 
  osi własnego ciała,  
  stosowanie określeń lewo, 
  prawo, z przodu,  
  z tyłu , z boku. 
 
 
- porównywanie wielkości 
  dwóch i więcej obiektów. 
 
 
 
- porównywanie wielkości  
  przedmiotów w stosunku  
  do siebie, 
- utrwalenie nazw figur  
  geometrycznych. 
 
- dostrzeganie, że zmiana 
  położenia liczonych  
  elementów nie wpływa na 
  liczebność zbioru. 
 
 
- nauka odczytywania  
  i określania pełnych godzin,  
- utrwalenie umiejętności  
  rozpoznawania cyfr od 1 do  
  12, 
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2. Przygotowywanie 
    przez dzieci pomocy 
   dydaktycznych do 
   zabaw  
   matematycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Prezentacja wytworów 
   plastycznych -wystawy  
   dla rodziców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Angażowanie  
  rodziców do  
  współuczestnictwa  
  w realizacji innowacji 
  pedagogicznej.  
 

 
 
 
 
▪ „Znaki drogowe”-   
  wykonywanie poznanych  
  znaków drogowych  
  z kolorowego brystolu  
  i wycinanek. 
 
 
 
 ▪ „Twórcza matematyka” 
  - tworzenie gier planszowych 
  (Gra „Biały i czarny kotek”,  
  „Zbieramy owoce w sadzie”). 
 
 
▪ Malowanie tworzywa  
  przyrodniczego ( szyszki,  
  kamienie, patyki…), 
 
▪ Malowanie lub ozdabianie  
  pojemników do segregowania, 
  klasyfikowania. 
 
▪ Wycinanie figur 
  geometrycznych z tektury  
  i kolorowego papieru, 
 
 ▪ Zorganizowanie stałej  
  wystawy plastycznej  
  w szatniach przedszkolnych  
  pod hasłem „Matematyka  
  w plastyce”. 
 
▪ Okazjonalna prezentacja 
  wytworów plastycznych na 
  placu przedszkolnym. 
 
  
▪ Konkurs plastyczny dla 
  rodziców i dzieci pt.  
 „Geometryczny zwierzak”. 
 
 

- zrozumienie rytmicznej  
  organizacji czasu. 
 
- wyodrębnianie kształtu  
  z pozostałych cech  
  przedmiotów  
  i nazywanie go 
- kwadratowy- kwadrat,  
  trójkątny- trójkąt,  
  okrągły-koło. 
 
- uczestniczenie  
  w grach z elementami 
  przeliczania( liczenie  
  pionków, oczek na kostce, 
  pól do przejścia pionkiem). 
 
- zwiększanie motywacji do 
  udziału w zajęciach  
  matematycznych, 
- stwarzanie atmosfery 
  radości i satysfakcji. 
 
 
 
 
 
 
 
- przedstawienie efektów  
  pracy i zaangażowania  
  przedszkolaków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- stwarzanie radosnej  
  atmosfery podczas  
  wspólnego tworzenia  
  z dzieckiem. 
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MUZYCZNA MATEMATYKA 

Najprostsza droga do nauki matematyki wiedzie przez ruch i rytm. 

Niektórzy twierdzą, że muzyka jest bardzo matematyczna, a to właśnie za sprawą rytmu, 

który w sobie kryje. Dziecko, które dostrzega rytmy w otoczeniu znacznie łatwiej pojmuje 

matematyczne zawisłości, a im lepiej wychwytuje rytmy, tym jego możliwości intelektualne 

są większe. Śpiewanie, klaskanie, stukanie, rytmiczne oddychanie są nieocenione w nauce 

matematyki. Aktywność matematyczna połączona z muzyką rozwija myślenie 

przedszkolaków ich zdolności poznawcze, ćwiczy pamięć i koncentrację. W tym obszarze 

znajdują się propozycje zabaw i zajęć muzycznych z dziećmi mające na celu przybliżenie i 

zrozumienie im świata matematycznych pojęć.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

▪ orientowanie się w przestrzeni i schemacie własnego ciała, 

▪ poznawanie i poprawne nazywanie kolorów podstawowych i pochodnych, 

▪ dostrzeganie rytmu w otoczeniu,  

▪ porównywanie, klasyfikowanie i tworzenie zbiorów,  

▪ przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnych dzieciom, 

▪ uczenie się liczenia na palcach i innych zbiorach, 

▪ posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi,  

▪ rozróżnianie i poprawne nazywanie figur geometrycznych, 

▪ poznawanie metod mierzenia za pomocą kroków i ,, stopa za stopą”,  

▪ rozróżnianie cyfr od 1 do 10 i poznawanie zapisów graficznych liczb (dzieci starsze), 

▪ rozwiązywanie prostych zagadek matematycznych, 

▪ rozwijanie pamięci słuchowej, wzrokowej i dotykowej, 

▪ rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. 
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PROPOZYCJE PIOSENEK I ZABAW MUZYCZNYCH DLA DZIECI 

 

DZIECI 3-4-LETNIE 

„Jeden” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Gimnastyka” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Jeden i dwa” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Moje rączki gdzieś zniknęły” 

EDUMUZ 

 

„Dzień i noc” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Zagadkowa piosenka” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Cztery gile” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Jeden, dwa, trzy, cztery” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Paluszki” 

Płyta „Matematyka na start” 
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„Tydzień” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Podobieństwa i różnice 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Do dołu do góry” 

EDUMUZ 

 

„Gimnastyka rączek” 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w 

 

„Trzy świnki” 

https://www.youtube.com/watch?v=toh28bZ-6aw 

 

„Pięć małych kaczątek” 

https://www.youtube.com/watch?v=7ufvgExIldU 

 

„Wlazł kotek” 

https://www.youtube.com/watch?v=lH0YSled6Q4 

 

„Wszystkie dni tygodnia” 

https://www.youtube.com/watch?v=x1yf1ecZk3Q 

 

Zabawa ruchowa naśladowcza – „Krzyżowanie” 

https://www.youtube.com/watch?v=e4VZOtbUv9s 

 

Zabawa ruchowa z piosenką – „Buty Basi” 

EDUMUZ 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=toh28bZ-6aw
https://www.youtube.com/watch?v=7ufvgExIldU
https://www.youtube.com/watch?v=lH0YSled6Q4
https://www.youtube.com/watch?v=x1yf1ecZk3Q
https://www.youtube.com/watch?v=e4VZOtbUv9s
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DZIECI 5-6 LETNIE 

„Dzień i noc” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Zagadkowa piosenka” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Cztery pory roku” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Jeden, dwa, trzy, cztery” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Paluszki” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Lewa, prawa” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Podskoczymy aż do nieba” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Tydzień” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Lot na księżyc” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

 



39 
 

„Koło” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Podobieństwa i różnice” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Trójkąt” 

Płyta „Matematyka na start” 

 

„Figury geometryczne” 

EDUMUZ 

 

„Jeden, dwa trzy, cztery”  

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

 

„Cztery pory roku” 

https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw 

 

„Piosenka o cyferkach” 

https://www.youtube.com/watch?v=JdcGTOAAuKg&t=4s 

 

 

 

PRZYKŁADY ZABAW MUZYCZNO - MATEMATYCZNYCH 

 

„Kolorowe nutki"  
 
Nauczyciel pokazuje dzieciom zapisy nutowe wybranych piosenek.  
Wyjaśnia, że muzykę zapisuje się za pomocą nut. Następnie proponuje zabawę w kolorowe 
nutki. Dzieci losują kartoniki z nutkami w czterech kolorach (czerwonym, zielonym, 
niebieskim, żółtym – po kilka w danym kolorze). Poruszają się po sali w rytmie 
wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze dzieci z nutkami w takich samych 

https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng
https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw
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kolorach odszukują się i siadają w jednym miejscu. Podczas powtórzeń zabawy dzieci 
zamieniają się kartonikami z nutkami tak, aby za każdym razem mieć nutkę w innym kolorze. 
 
 

„Nutki nakrętki” 

Dzieci umieszczają nakrętki- nuty na pięciolinii pod dyktando n-la; przeliczają linie w aspekcie 

porządkowym. 

Nauczycielka proponuje zabawę w komponowanie muzyki, każde dziecko otrzymuje swoją 

pięciolinię i zestaw 6 nutek ( nakrętek). Nauczycielka czyta wiersz, a zadaniem dzieci jest 

umieszczanie nutek zgodnie z jego treścią. 

 

"Skaczące nutki"  
A. Bober 

 
Pierwsza nutka, na pierwszej linii się ustawiła. 

Druga nutka, na drugą linię wskoczyła. 
Trzecia nutka, na trzeciej linii usiadła, 

Czwarta nutka, na czwartą linie się wkradła. 
Piąta nutka, na piąta linię się wspięła, 

A szósta nutka nad liniami zasnęła. 
 

„Znikające nutki” 
 
Na dywanie leżą skakanki, ułożone na wzór pięciolinii i obręcze- brzuszki nutek, których jest 
o jedną mniej niż dzieci. Dzieci podejmują taneczną improwizację do piosenki „Skaczące 
nutki”. Na pauzę w muzyce, dzieci - nutkowe ogonki, muszą zająć miejsce w obręczach- 
brzuszkach. Dziecko, któremu nie udało się zająć miejsca w obręczy, siada na dywanie, a 
nauczyciel zabiera kolejny krążek. Identycznie, gra przebiega podczas każdej pauzy, aż na 
"polu bitwy" zostanie jedno dziecko- zwycięzca zabawy. 
 

Zabawa z kubkami po jogurtach „Dni tygodnia” 

Dzieci siedząc w kole podają sobie kubki po jogurtach, rytmicznie uderzając  

o podłogę w rytm recytowanego wiersza. 

Poniedziałek, 

wtorek, środa, 

czwartek, piątek  

i sobota, 

a w niedziele pauzujemy, 

bo w niedzielę świętujemy. 
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Zabawa „Pociąg z figurami” 

 Na dywanie ułożone są krzesełka w kształcie koła. Tyle krzeseł ile uczestników zabawy. 

Każdy otrzymuję ilustrację z namalowaną figurą geometryczną, na której znajdują się kropki. 

Dzieci poruszają się w rytm muzyki naśladując jazdę pociągiem. Na przerwę nauczyciel 

wystukuje liczbę kropek. Dzieci liczą liczbę uderzeń i te, które mają taka liczbę jak najszybciej 

biegną do krzesełka, na którym znajduje się taka figura  

i siadają. Dla dzieci młodszych liczbę kropek ograniczamy do trzech. 

 

„Matematyczna błyskotliwa wrona” 

 Dzieci siedzą w kole. Na środku leży pudełko z kilkoma przedmiotami. Następnie wybieramy 

jedno dziecko, które staje się wroną. Wrona chodzi wokół dzieci i śpiewa krótką rymowankę: 

„Chodzi sobie wrona, wrona bez ogona, bystrym okiem zerka, co zabrać z pudełka”. Inne 

dzieci zasłaniają oczy, wrona zabiera przedmiot lub kilka przedmiotów z pudełka i wskazuje 

jakieś dziecko i mówi takie zdanie: „Powiedz, np. Kasiu, powiedz mi, ile rzeczy zabrała wrona 

Ci?”. Wybrane przez wronę dziecko, odpowiada, czego brakuje w pudełku. 

 

 

 
 


