
Propozycja zajęd i zabaw z dziedmi z grupy II na dzieo 29.05.2020 

Witajcie kochani :) 

Kochane Rodzinki, czas na ostatnie zadania w tym tygodniu  

 

Matematyczne zabawy z mamą. 

Dziś czas na zajęcia matematyczne, przypomnimy sobie co to są figury geometryczne i troszeczkę 

policzymy. 

1.  „Geometryczne kwiaty”- zabawa słuchowa, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. 

Będziemy potrzebowad: figury geometryczne wycięte z papieru. 

Dzieci układają kwiaty według poleceo rodzica z wcześniej przygotowanych materiałów tj. wyciętych 

z kolorowego papieru figur geometrycznych. Np. - weź jedno duże żółte koło, zabierz cztery małe 

czerwone kółeczka i ułóż je wokół dużego żółtego koła, weź dwa zielone prostokąty i ułóż z nich 

łodygę. Elementy można przykleid na kartce. 

2.  Wykonaj według wzoru. Dorysuj brakujące elementy i pokoloruj kwiaty. 

 



3.  „Ile mam kwiatków” – zabawa matematyczna z kostką. 

Będziemy potrzebowad: ilustracje z kwiatkami (mogą byd narysowane kwiaty na kartkach papieru), 

kostkę do gry. 

Zabawa polega na tym, że dziecko rzuca kostką do gry i wspólnie z rodzicem przelicza ilośd 

wyrzuconych oczek na głos. Następnie układa przed sobą tyle samo kwiatków co wyrzuconych oczek 

na kostce. Pamiętajmy aby liczyd na głos. 

4.  „Poszukaj czegoś…” – zabawa doskonaląca spostrzegawczośd wzrokową. 

Zabawa odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu np. pokoju, kuchni, w ogrodzie. Rodzic prosi 

dziecko by poszukało czegoś: okrągłego (np. kamyk, klocek drewniany, talerzyk), czegoś 

kwadratowego (poduszka, pudełko). 

5.  Mama i dzieci – dziecko naśladuje rodzica, który przedstawia ruchy i odgłosy zwierząt podczas 

opowiadania: 

- Ja jestem mamą, a Ty moim dzieckiem. 

- Jestem mamą żabką, wołam swoje dzieci: kum, kum, kum – dziecko podskakuje i odpowiada: kum, 

kum, kum 

- Jestem mamą pszczołą i wołam swoje dziecko: bzz, bzz, bzz – dziecko biega, macha dłoomi i 

odpowiada: bzz. 

- Jestem mamą bocianicą i wołam swoje dziecko: kle, kle, kle – dziecko chodzi z wysoko uniesionymi 

nogami i ugiętych kolanach  odpowiada: kle, kle, kle 

- Jestem mamą myszką i wołam swoje dziecko: pi, pi, pi – dziecko  chodzi na czworakach   i 

odpowiada: pi, pi, pi. 

A na koniec odsyłam Was do obejrzenia  kilku zabaw  matematycznych :) Udanej zabawy i miłego 

dnia  

https://youtu.be/3aK8gWNWQNo 

Pa, pa  do  poniedziałku  

Ciocia Ania 

 

https://youtu.be/3aK8gWNWQNo

