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Czwartek 14.05.2020 Propozycja.

Aktywność matematyczna - ,,Podróż po Polsce,, - zabawy matematyczne.

Potrzebujemy: mapa Polski, waciki kosmetyczne bądź wata, dowolne klocki, niebieską 
tkaninę bądź niebieskie kartki.

1.Zabawa na powitanie:
- witamy się wypowiadając swoje imię.

2.Zapoznanie z biegiem Wisły:
- dziecko siada przed rozłożoną mapą Polski,
- utrwala nazwę naszej ojczyzny (wypowiada nazwę z jednoczesnym wyklaskiwaniem,

przeliczeniem klaśnięc),
- wodzi palcem po śladzie rzeki, od dołu ku górze,
- nazywa rzekę (Wisła),
- dowiaduje się, że Wisła wypływa z gór i wpada do morza.

3.Zabawa: Wycieczka z biegiem Wisły - 
- w siadzie skrzyżnym, dziecko odpycha się rękami z jednej i z drugiej strony, płynie 

łódką z biegiem Wisły.

4.Zabawa: Jesteśmy w górach - 
- dziecko dotarło do Zakopanego (pokazanie na mapie tego miejsca),
- zadanie dla dziecka: 

w  Zakopanym mieszkają górale, którzy pasą owieczki (owieczki to kawałki waty 
bądź waciki kosmetyczne, w dowolnej liczbie).
Ułóż przed sobą 5 owieczek.
Policz te owieczki.
Ile masz owieczek?
Poszukaj i ułóż tyle samo klocków. 
Porównaj liczbę owieczek z liczbą klocków (układanie parami).
Czego jest więcej, a może jest tyle samo?

- dziecko wsiada do łódki i płynie dalej z biegiem Wisły.

5.Zabawa: Jesteśmy we Włocławku - 
- pokazanie na mapie tego miejsca,

podanie nazwy (Włocławek),
- zadanie dla dziecka:

jesteś we Włocławku...
Podaj nazwę ulicy na której mieszkasz?
W jakim domu mieszkasz? (domek, blok)
Policz, z ilu pięter składa się budynek w którym mieszkasz?
Policz drzwi w swoim domu?
Policz okna?
Ułóż tyle samo klocków ile masz drzwi, policz je.

- dziecko wsiada do łódki i płynie dalej z biegiem Wisły.



6.Zabawa - Jesteśmy w Gdańsku:
- dotarliśmy do Gdańska (pokazanie na mapie tego miejsca),
- Gdańsk leży nad morzem, jest częścią trójmiasta w skład którego wchodzą również 

dwa inne miasta, są to Sopot i Gdynia,
- zadanie dla dziecka:

rozłóż na podłodze niebieski materiał (mogą być niebieskie kartki), to będzie morze, 
po nim pływają statki.
Ułóż na morzu 5 statków (klocki).
Policz je.
Dwa statki odpłynęły (chowamy je),
ile statków pozostało?
Dziecko przelicza i podaje liczbę  (można zabawę powtórzyć). 

- dziecko ma czas na odpoczynek - będzie pływać pod opieką rodzica, odpowiednio 
zabezpieczone…(leży na brzuchu, porusza rękami i nogami).

7.Zakończenie podróży:
- wycieczka dobiegła końca,
- można wyszukać obrazków, zdjęć na których dziecko odnajdzie miejsca odwiedzone 

podczas podróży.
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