
Wyklej wydartymi kawałkami kolorowego papieru lub gazety  małą i wielką literę c.  

Pokoloruj cebulę. 

 

                                      

 



 

Zabawa matematyczna „Sweter z guzikami” 

 

 

Potrzebne będą: sweter (lepszy będzie sweter rodzica, ze względu na wielkość- możliwość 

ułożenia większej ilości guzików), guziki, kostka do gry. 

 

Dzieci starsze  

 

Zabawa polega na dodawaniu lub odejmowaniu guzików rozłożonych  na swetrze 

zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek na kostce. Dzieci kolejno toczą kostką, liczą oczka na 

kostce i układają guziki na swetrze. W dalszym etapie gry- zabierają guziki lub dokładają do 

guzików już leżących na swetrze. Jeśli dzieci dobrze radzą sobie z dodawaniem 

i odejmowaniem w zakresie 6, możemy użyć dwóch kostek do gry i wypróbować zabawę 

w zakresie 12. 

 

Dzieci młodsze 

 

Ponadto w tej grze można zastąpić kostkę z oczkami kostką z kolorami (jeżeli nie 

macie takiej, możecie je Państwo samemu zrobić poprzez naklejenie kolorowych kawałków 

papieru na zwykłą kostkę).  Następnie dzieci układają na swetrze rodzica guziki lub zakrętki 

z butelki w takim samym kolorze jaki wyrzucili na kostce. Zachęcamy do ich policzenia. 

 

 

 

 O innych zabawach matematycznych możecie Państwo poczytać tutaj: 
 
https://parenting.pl/zabawy-matematyczne                 

        

                                                    
Inspiracja zaczerpnięta z serwisu: Przedszkolankowo.pl 

https://parenting.pl/zabawy-matematyczne


 

Kochane Misie! 

Poproście rodziców, aby przeczytali  Wam wiersz pt. Dni wiosenne  autor nieznany, 

który znajdziecie w poniższym linku. 

  

Dni wiosenne 

Ach, motylki już fruwają, 

dni wiosenne przybywają, 

rybki w stawie się pluskają 

plim i plum i plim i plum 

Turkaweczka w lesie grucha, 

brzęczy pszczółka, 

bzyka mucha. 

Kumka żaba i ropucha 

kum, kum, kum, kum 

Wystrzeliły kwiatów pąki. 

Ćwirlą pliszki i skowronki. 

Wiosna dzwoni w leśne dzwonki 

din, din, din, din. 

Świat się śmieje 

razem z Misiem, 

pachną kwiatki, łąk strojnisie, 

i chrabąszcze zleciały się 

z prawie wszystkich świata stron. 

Z traw wyjrzały już pierwiosnki, 

w gaju śpiewa 

wdzięczne piosnki 

muzykalny i beztroski, 

muzykalny słowik - zuch. 

Aż z radości krowa grucha, 

ryczy pszczoła, kumka mucha, 

a Puchatek w słońcu pucha, 

puch, puch, puch! 
 
 

Źródło: http://dzieci.epapa.pl/wiersze/3/1/ 

Porozmawiajcie wspólnie z rodzicami o przeczytanym wierszu. 

Zastanówcie się  i powiedzcie o jakich zwierzętach, ptakach i owadach była mowa 

w wierszu? 

Zaprezentujcie odgłosy jakie wydaje,  żabka, pszczoła, rybki  w wodzie. 

Pokażcie też jak porusza  się żabka? 

 

 

   ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY!!!!! 

 

 

Opracowała: Monika Kocot, Anna Ledwoch, Beata Urbaniak 
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