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Aktywność matematyczna - Budujemy domy - zabawy o charakterze matematycznym.

Potrzebujemy: sznurek, widokówki, zdjęcia przedstawiające Włocławek i inne miejsca Polski 
(morze, góry), figury geometryczne (duży prostokąt, mały prostokąt, 2 małe kwadraty, duży 
trójkąt), klej, kartka, 2 pudełka (wysokie i niskie), wycięte okna, drzwi z dowolnego materiału,
kredki bądź farby.

1.Moja miejscowość - zabawa na spostrzegawczość:
- ze sznurka układamy dwa koła,
- dziecko ma za zadanie rozdzielić obrazki, zdjęcia, wkładając do jednego koła te które

przedstawiają Włocławek, do drugiego, pozostałe
- przeliczamy zdjęcia w pierwszym kole,
- przeliczamy zdjęcia w drugim kole,
- porównujemy ilość zdjęć z obu kół  poprzez układanie w pary zdjęć                             

(zdjęcie z pierwszego koła łączymy ze zdjęciem z drugiego koła itd).
2.Zabawa w postaci opowieści ruchowej - Spacer po okolicy:

- rodzic umieszcza zdjęcia w różnych miejscach pokoju,
- spacerując od zdjęcia do zdjęcia opowiada o miejscu widocznym na nim (korzystamy

z dowolnie wybranych zdjęć).
2.Zabawa twórcza - Dom:

- dziecko opisuje wygląd budynku w którym mieszka,
- siada przy stoliku na którym ma rozłożone figury geometryczne,
- nazywa te figury - (jeśli są w kolorze, nazywa kolor),
- przelicza je,
- układa je w taki sposób by powstał dom,
- przylepia ułożony dom na kartkę. 

3.Zabawa - Dom niski, dom wysoki:
- rodzic ustawia przed dzieckiem 2 pudełka - niskie i wysokie,
- wskazuje które pudełko jest wysokie, a które niskie,
- dziecko samodzielnie nazywa pudełka.

4.Zabawa ruchowa - Kolorowe domy:
- rodzic umieszcza w różnych miejscach sylwety 3 domów (mogą to być klocki w 

trzech kolorach),
- na sygnał dziecko podbiega do domu w podanym kolorze,
- zabawę powtarzamy.

5.Tworzymy domy z pudełek, (wykorzystujemy pudełko wysokie i pudełko niskie, wycięte 
okna, drzwi z dowolnego materiału, klej, kredki bądź farby):

- dziecko wylicza elementy domu (okna, drzwi, ściany, dach),
- dziecko przylepia okna, drzwi, maluje ściany (według własnego pomysłu).

6.Zorganizowanie wystawki domów.
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