
3 i 4 latki 

Propozycja zabawy matematycznej "Szeregowanie"  

28.05. 2020 r. - czwartek 

Proszę przygotować: 

* 5 takich samych słoiczków z wodą, 5 szklanek z wodą, 5 kartek jednakowej wielkości (na 

każdej narysowane koło od najmniejszego do największego), 5 słomek do napojów różnej 

długości (od najkrótszej do najdłuższej), 5 dowolnych zabawek np. samochodów, lalek różnej 

wielkości, farby, kartka do rysowania, kredki.* 

1. Rodzic przygotowuje 5 takich samych słoiczków z różną ilością wody. 

* zadaniem dziecka jest wskazanie słoiczka z najmniejszą ilością wody oraz ustawienie 

słoiczków kolejno, zaczynając od tego w którym jest najmniej wody, do tego, w którym jest 

jej najwięcej. 

2. Rodzic przygotowuje 5 szklanek z wodą  zabarwioną np. na zielono (farbą, bibułą, 

barwnikiem spożywczym) z różnym natężeniem barwy - od bardzo jasnej do bardzo ciemnej. 

*zadaniem dziecka jest wskazanie szklanki z najjaśniejszym odcieniem zieleni oraz 

ustawienie szklanek kolejno od najjaśniejszej barwy do najciemniejszej. 

3. Rodzic przygotowuje 5 takich samych kartek - na każdej jest narysowane koło różnej 

wielkości (od najmniejszego do największego). 

* zadaniem dziecka jest wskazanie najmniejszego koła, oraz ułożenie kół kolejno, od 

najmniejszego do największego. 

4.Rodzic przygotowuje 5 słomek (od najkrótszej do najdłuższej). 

* zadaniem dziecka jest wskazanie najkrótszej słomki oraz ułożenie słomek kolejno od 

najkrótszej, do najdłuższej. 

5. Rodzic przygotowuje 5 zabawek (np. samochodów, piłek). 

* zadaniem dziecka jest wskazanie najmniejszej zabawki oraz ułożenie ich kolejno od 

najmniejszej do największej. 

6. Rodzic przygotowuje dla dziecka kartkę z bloku i kredki. 

*zadaniem dziecka jest narysowanie trzech jednakowych rzeczy (np. kwiatki, drzewka, 

misie......itp.) w kolejności od najmniejszego do największego. 

Propozycja zabaw muzyczno – ruchowych – proponowany termin realizacji 29.06.2020r. – piątek 

*Potrzebne będzie 6 kartek, dwie w innym kolorze, cztery w innym – ponumerowane 1,2,3,4* 

http://np.na/


1. Marsz po pokoju z wysokim unoszeniem kolan; na palcach; na piętach; na wewnętrznych 

krawędziach stóp; na zewnętrznych krawędziach stóp.  

2.Zabawa "Głowa do głowy" dziecko i rodzic biegają po pokoju  - na hasło STOP - rodzic mówi jakimi 

częściami ciała się dotykamy, np. głowa do głowy; dłonie do dłoni; kolana do kolan; plecy do pleców 

itp.) 

3. Przyczepcie na podłodze kartki tak jak w filmiku i naśladujcie ruchy z nagrania. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Y4lnJz2BTJY&fbclid=IwAR0TsWOlccjD_SKts_CYv7I

6lEOSUmYPqSbz9vT4AwNW_ZLpFEBszrn7iJo 

4. Trudne? Nie… Spróbujcie jeszcze raz! 

5. Wymyślcie swój  układ ruchowy do melodii z wykorzystaniem kolorowych kartek. 

6. A teraz zatańczcie dowolny, rodzinny, szalony taniec.  

(koniecznie zakończony uściskami i całuskami ) 

UDANEJ ZABAWY! 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Y4lnJz2BTJY&fbclid=IwAR0TsWOlccjD_SKts_CYv7I6lEOSUmYPqSbz9vT4AwNW_ZLpFEBszrn7iJo
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Y4lnJz2BTJY&fbclid=IwAR0TsWOlccjD_SKts_CYv7I6lEOSUmYPqSbz9vT4AwNW_ZLpFEBszrn7iJo

