
Środa 14.04.2021r. 
 
Witaj Biedroneczko! 
 
Dzisiejszy temat to: Zabawy matematyczne na wiejskim podwórku. 
 

 Posłuchaj wiersza który przeczyta mamusia lub tatuś. Naśladuj głosy zwierząt. 

Zapamiętaj jak najwięcej  zwierząt z rymowanki.  

Rodzic czyta wiersz, na wielokropku (…) zawiesza głos, dziecko dopowiada 

wyrazy w nawiasach. 

„Zabawa w rymy” M. Strzałkowska 

Raz wybuchła na podwórku awantura, 

bo zginęły pewnej kurze cztery pióra! 

Kura … (gdacze), kaczka… (kwacze), 

krowa… (ryczy), świnia… (kwiczy), 

owca… (beczy). Koza… (meczy), 

a na płocie przy chlewiku kogut pieje: …(kukuryku!) 

Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu,  

ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu. 

Odnalazła kura pióra i umilkła awantura,  

a pisklęciu się dostała niezła bura. 

 Odpowiedz na pytania: 

 Jakie zwierzątka wystąpiły w wierszu? 

 Co zginęło kurze? 

 Ile piór zgubiła kura? 

 Jak skończyła się awantura na podwórku? 

 Wiesz, co to jest pióropusz? 

 Policz jeszcze raz do 4, zrób 4 przysiady, klaśnij w dłonie 4 razy, podskocz 4 

razy. 

 

 Zabawa matematyczna „Karmimy zwierzęta”.  

 

Do zabawy można wykorzystać figurki zwierząt, pluszaki lub obrazki zwierząt. 

Potrzebne będą również drobne klocki lub kulki z papieru(3 kolory, po 5 sztuk), 

miska i 3 talerzyki. W jednej misce mieszamy klocki lub kulki z papieru. 

Zadaniem dziecka jest rozdzielić klocki lub kulki na 3 talerzyki wg koloru .  

 

Następnie opowiadamy: 

Kurka zjadła 3 ziarenka kukurydzy (dziecko odlicza 3 

klocki lub kulki z pierwszego talerzyka i kładzie przed 

kurką),  

 



Świnka zjadła 2 czerwone fasolki.  (dziecko odlicza 2 

klocki lub kulki z drugiego talerzyka i kładzie przed 

świnką) 

 

 

 

 

 

 

Konik zjadł 4 ziarna owsa (dziecko odlicza 4 klocki lub 

kulki z drugiego talerzyka i kładzie przed świnką) 

 

 

 

Na zakończenie zabawy policz ile klocków lub kulek zostało na talerzykach. 

 

 Teraz zapraszamy na ćwiczenia z liczenia w podskokach: 

               https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

 

 

 Zobacz, co się wykluło z jajek. Policz ile kurczaczków ma każda kura: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg


 

 Spróbuj rozwiązać matematyczna zagadkę:  

"GĄSKI" 

Szło pięć gąsek na spacer 

Tyle się zebrało 

Tylko trzy gęgały 

Ile więc milczało? 

 

 



 Zaproś teraz rodziców i rodzeństwo do tańca. 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94&t=31s 

 

 

 Zapraszamy do zabawy matematycznej „Gdzie jest kotek?” 

Wskaż obrazek, na którym jest: 

 Kotek za koszykiem 

 Kotek nad koszykiem 

 Kotek przed koszykiem 

 Kotek na koszyku 

 Kotek pod koszykiem 

 Kotek w koszyku 

 

Pobaw się w podobną zabawę, dowolną zabawką i koszykiem lub pudełkiem, które 

masz w domu. Umieszczaj zabawkę zgodnie z poleceniem rodzica, a następnie ty 

wydawaj polecenia, a rodzic umieszcza zabawkę zgodnie z twoim poleceniem. 

 

 Multimedialna gra edukacyjna – puzzle 

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/przyroda-wokol-nas/9/dopasuj-

obrazki-zwierzeta 

 

 Odszukaj w materiałach kartę pracy i wykonaj zgodnie z poleceniem: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94&t=31s
https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/przyroda-wokol-nas/9/dopasuj-obrazki-zwierzeta
https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/przyroda-wokol-nas/9/dopasuj-obrazki-zwierzeta


 



To już wszystkie zadania na dziś. Jeżeli masz ochotę na dodatkowe zadania wykonaj 

kilka gąsek: 

 

 

Instrukcje wykonania znajdziesz na stronie: 

http://krokotak.com/2021/03/napkin-duck/ 
 

 

Miłego dnia życzy pani Beatka i pani Ania 

http://krokotak.com/2021/03/napkin-duck/

