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Aktywność matematyczna  Zabawy logiczno- matematyczne 
Aktywność ruchowa  Zabawy ruchowe z pudełkiem od zapałek 

 I Zabawy logiczno- matematyczne 
Przebieg:
1. Zabawa ruchowa
Dana cyfra oznacza wykonanie zadań, dziecko losuje 4 kartki z cyframi i wykonuje zadania.
1- to  4 podskoki 
2- to 7 przysiadów 
3- to 6 pajacyków 
4 - bieg w miejscu 
5- to 5 skłonów do przodu 
6- to wymachy rąk 

 2.Dodawanie – odejmowanie
Do wycięcia karty z cyframi 
 Podziel karty na dwie równe części i przed każdym graczem połóż połowę kart kolorem w dół. 
Gracze jednocześnie odwracają górną kartą ze swojego zestawu. Wyższa karta wygrywa. Dziecku 
należy dać  czas na określenie, która karta jest wyższa. Dla dzieci 6-letnich gracze odejmują od 
liczby wyższej — niższą. 
(Żeby cyfry nie były widoczne można nakleić drugą kolorową kartkę na wierzch i dopiero wyciąć )
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3. Zadania tekstowe
  1. Na łące skaczą mama żaba i 4córki, do nich doskoczyły  jeszcze 2 żabki. Ile żabek było na łące?
  
 Proszę zwrócić uwagę na treść i  zapis 1+4+2= 7

  2. 6 motylków wraz z mamą  latało nad łąką ,  3 z nich odleciały szukać nektaru z kwiatków. Ile 
motyli zostało?

                              6+1=7
                               7-3=4

 4 Rozwiąż zadanie ,, Dodaj kolorowe kropki”





Zadania matematyczne dla chętnych



II Zestaw zabaw ruchowych z pudełkiem od zapałek 

1. Marsz w różnych kierunkach z pudełkiem na głowie.
2. Przyjmowanie różnych pozycji z pudełkiem na głowie (przysiad, klęk)
3. Stojąc w rozkroku, ręce wyciągnięte  wprzód, pudełko na części grzbietowej dłoni      wznoszenie
i opuszczanie dłoni tak aby pudełko nie spadło, następnie na boki.
4. Stojąc w rozkroku przerzucanie pudełka z ręki do ręki 
5. W staniu na prawej nodze, pudełko na części grzbietowej stopy, podawanie pudełka do ręki, 
zmiana nogi.
6. Stanie na jednej nodze, w podskokach przesuwanie pudełka po podłodze.
7. Siad prosty, pudełko między stopami – przejście do leżenia przełożenie pudełka w dłonie, powrót
do siadu.
8. Leżenie na plecach z nogami złączonymi i ugiętymi ,podpartymi na podłodze pudełko na klatce 
piersiowej, ręce oparte z tyłu , unosimy tułów do góry i opadamy. 
9. Leżenie na brzuchu ręce wyprostowane, w dłoniach trzymamy pudełko, unosimy tułów do góry 
liczymy do 3 i powrót  do pozycji wyjściowej. 
10. Stojąc w rozkroku przekładanie pudełka pod ugiętym kolanem raz prawej raz lewej nogi.           
                


