WITAM WAS BARDZO SRDECZNIE NA KOLEJNYCH ZAJĘCIACH Z MATEMATYKI!
ZOBACZCIE CI DLA WAS PRZYGOTOWAŁAM. BAWCIE SIĘ DOBRZE 
1. : „Matematyczny los”
Rodzic zaprasza dziecko do wspólnej zabawy. Razem poruszajcie się do ulubionej piosenki na
przerwę dziecko rzuca kostką i przelicza ilość oczek. Rodzic sprawdza poprawność liczenia i
odczytuje zadanie.
1 – wykonujemy 5 przysiadów trzymając się za ręce,
2 – podskakujemy w parze 5 razy,
3 – cała rodzina robi koło,
4 – ustawiamy się od najmniejszego do największego,
5 – tworzymy węże i tańczymy w rytm muzyki,
6 – ustawiamy się w prostokąt
2.

„Kwiatki na rabatkach” (potrzebna Wam będzie biała fasola, guziki lub inne małe elementy
- to będą wasze liczmany oraz klocki, kawałek sznurka lub patyczki z których utworzycie
podaną figurę geometryczną )

Rodzic - czyta, dziecko wykonuje działania matematyczne.
Na moich rabatkach dziś wielkie zamieszanie, Bo wszystkie kwiaty opuściły swe mieszkanie.
Policzcie dokładnie wszystkie nasze kwiatki I posadźcie je na odpowiednie rabatki.
Dziecko układa z klocków cztery rabatki o różnych kształtach geometrycznych kwadrat, trójkąt,
koło, prostokąt. Dzieci słuchają zagadek matematycznych, następnie przeliczają w zakresie 10 przy
użyciu fasolek i wkładają na rabatkę w wyznaczonym kształcie.
Na kwadratowej rabatce Rosły trzy tulipany i dwa żonkile. Oblicz proszę ile kwiatów rosło na
naszej rabatce?
Zosia na trójkątnej rabatce posadziła kwiatki pachnące. Ma cztery bratki i trzy tulipany. Powiedz
ile kwiatów Posadziła Zosia na grządce?
W ogrodzie, na okrągłej grządce rosło siedem żonkili pięknych jak słońce. Przyszła Kasia i trzy
zerwała, Bo bukiet piękny zrobić chciała. Ile żonkili teraz rośnie na grządce.

Na prostokątnej grządce rosło osiem stokrotek. Powiał silny wiatr i złamał cztery. Ile teraz stokrotek
rośnie na grządce?
Rodzic może wymyślać różne zadania z treścią a dziecko wykonuje działania do treści. Można
także użyć cyfr i znaków matematycznych ( +, -. = )
3.

„Zabawa przy muzyce” Narysujcie kwiatki i rozłóżcie je w różnych miejscach w pokoju.
Przy dowolnej muzyce naśladujcie lot motyla. Na przerwę w muzyce: przysiadacie na
kwiatku - przed, - za kwiatkiem.

Zachęcam do pokolorowania lub wyklejenia cyfr, które znajdziecie na stronie internetowej
https://www.kolorowe-obrazki.pl/kolorowanki-cyfry/

TO WSZYSTKO NA DZISIAJ.
DO ZOBACZENIA W PRZYSZLYM TYGODNIU !

