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Aktywność matematyczna 
 Potrzebne będą : pudełko, kilka różnych przedmiotów które Państwo mają w domu np.: patyczki. 
łyżeczki,owoce , zabawki dziecka, wycięte z kolorowego papieru( po kilka sztuk) figury 
geometryczne ( dzieci mogą odrysować i wyciąć samodzielnie) cyfry, itp. 

1. Zabawa utrwalająca lewą i prawą stronę
Dziecko siada wygodnie. 
Powiedz co znajduj się po twojej prawej stronie, lewej stronie, przed tobą za tobą na dole     
u góry .
Dziecko odpowiada np. szafka, okno 
Teraz powiedz co się znajduje po mojej lewej stronie, prawej stronie. 

2. Zabawa ruchowa  ,, Umiem liczyć do dziesięciu”. 

Na jeden –klaśnij,
na dwa-skocz, trochę w lewą stronę zbocz.
Na trzy-machnij noga prawą
ale zrób to bardzo żwawo.
A na cztery -mrugnij okiem,
pięć-maszeruj równym krokiem.
Sześć -oznacza podskok w gore,
jakbyś chciał przeskoczyć górę.  
Siedem to jest kroczek w prawo,
Osiem -możesz bić już brawo.
A na dziewięć -"liczba" krzyknij!
I na koniec stojąc w miejscu  wolno policz do dziesięciu!

3. Zabawa Matematyczna błyskotliwa wrona 

 Dziecko i ,rodzic lub rodzeństwo  siedzą  naprzeciw siebie . Na środku leży pudełko z 
kilkoma przedmiotami ( może to być kilka takich samych przedmiotów), figurami 
geometrycznymi, cyframi . Następnie mówimy wierszyk :„Chodzi sobie wrona, wrona bez 
ogona, bystrym okiem zerka, co zabrać z pudełka”. Dziecko  zasłaniają oczy, ,,wrona” 
zabiera przedmiot lub kilka przedmiotów z pudełka.

Rodzic  mówi takie zdanie: „Powiedz, np. Kasiu, powiedz mi, ile rzeczy zabrała wrona Ci?” 
Dziecko  odpowiada, czego brakuje w pudełku  i jakie np. Wrona zabrała  3 jabłka i 5 łyżeczek, to 
razem 8 rzeczy  
 Może wykonać zapis matematyczny   3+5=8  (zapisać może samodzielnie na kartce). 

Aktywność ruchowa 
 Zabawy, ćwiczenia ruchowe metodą twórczą Karola Orffa.
Pomoce: gazety, kartki papieru 
a) kontakt emocjonalny: porównywanie gazety do przedmiotów codziennego użytku np. : 
prześcieradło, poduszka, obrus, taca itp. Oraz do czego może nam służyć.
b) wydobywanie odgłosów akustycznych:
- naśladowanie padającego deszczu
- wiejącego wiatru
- marszu (pocieranie gazety)
c) dzieci  zasłaniają  oczy, a rodzic  wydobywa z gazety różne odgłosy: stukając w nią, składając, 
zwijając w rulon, targając, machając.
d) taniec na gazecie, z gazetą na głowie, na plecach, na ręce w rytm słyszanej dowolnej muzyki 
e) zwinięcie gazety w kulkę: podrzucanie nią do góry, rzucanie swojemu rodzicowi, turlanie nią.      
Po zabawie rzuty do celu (do pojemnika ustawionego na środku pokoju ). 


