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WSTĘP 

 
 Jak powszechnie wiadomo „Matematyka jest królową nauk”. 

Stanowi podstawę rozwoju cywilizacji. Rozumienie jej jest wielką 

umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju 

w każdej dziedzinie życia.   

W wieku przedszkolnym dziecko rozwija się najintensywniej. Chłonie 

wiedzę, nabywa umiejętności  i rozwija zainteresowania czy zdolności. Tym 

czynnościom towarzyszą  procesy myślenia, takie jak: analiza, synteza, 

porównywanie, uogólnianie czy wnioskowanie. W wyniku tych procesów 

powstają w umyśle człowieka produkty, które określane są jako „pojęcia”. 

Zatem myślenie to sposób na poznanie rzeczywistego świata. To czynność 

umysłowa, gdzie spostrzeżenia dawniej odbierane oraz ich wyobrażenia ulegają 

przetworzeniu i umożliwiają dostrzeganie stosunków między przedmiotami 

i zjawiskami.  

Każde dziecko ma swój własny rytm i tempo rozwoju, które 

uwarunkowane są czynnikami biologicznymi i środowiskowymi. W przedszkolu 

mamy do czynienia z dziećmi zarówno tymi, u których obserwujemy 

przyspieszony rozwój, jak i z tymi, których charakteryzują niedobory 

rozwojowe. Ta różnorodność skłania nauczycieli do poszukiwań rozwiązań 

dostosowanych do indywidualnego rozwoju dziecka. W wieku przedszkolnym  

kształtują się nawyki i rozwijają umiejętności przydatne w dalszym życiu 

każdego człowieka. Wśród tych umiejętności istotne są umiejętności 

matematyczne. Rozwijanie tych umiejętności stało się tematem badań prof. 

E. Gruszczyk –Kolczyńskiej, która wraz z E. Zielińską od końca lat 

osiemdziesiątych ubiegłego stulecia zajęła się koncepcją wspomagania rozwoju 

umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Badając zjawisko 

niepowodzenia w uczeniu się matematyki oraz obserwując dzieci w trakcie zajęć  

prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska doszła do wniosku, że warto pokusić się 

o opracowanie programu, którego realizacja pozwoli każdemu dziecku poradzić 

sobie z zadaniem matematycznym o różnym stopniu trudności. Stawiając na 

mądrze organizowany proces uczenia się dzieci, autorka wskazuje na budulec, 

jakim jest osobiste doświadczenie dziecka, z którego dziecięcy umysł tworzy 

pojęcia i umiejętności. Liczne opracowania pani prof. E. Gruszczyk –

Kolczyńskiej  stały się dla nas punktem wyjścia i impulsem do podjęcia działań 

na terenie naszego przedszkola w zakresie rozwijania pojęć matematycznych. 

Uważamy, że jest to świetny program, którego realizacja sprawia, że uczenie się 
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 matematyki staje się przyjemne, a dzieci wręcz uwielbiają te zajęcia. Niniejsza 

publikacja to próba usystematyzowania naszych działań w tej dziedzinie i mamy 

nadzieję, że okaże się pomocna nauczycielom w ich codziennej pracy. 

         

Mgr Lidia Zimmermann 
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TEORETYCZNE PODSTAWY DZIECIĘCEGO MYŚLENIA 

MATEMATYCZNEGO 
 

Z badań nad zjawiskami niepowodzeń w uczeniu się matematyki wynika, 

że doznają ich dzieci, które rozpoczynają systematyczną edukację matematyczną 

bez koniecznej do uczenia się matematyki dojrzałości psychicznej. 

Dzieci te są niejako „skazane” na niepowodzenia w opanowaniu 

podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych. 

Tendencje do kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych bez 

wcześniejszego zadbania, aby uzyskały one należytą wrażliwość i podatność 

konieczną do uczenia się matematyki, wynika niewątpliwie z faktu, iż problem 

dojrzałości psychicznej dzieci do uczenia się matematyki jest stosunkowo mało 

znany. 

Systematyczną naukę matematyki u dzieci można rozpocząć wówczas, 

gdy osiągną one odpowiedni poziom rozwoju umysłowego, w rezultacie, 

którego po prostu chcą się nauczyć liczyć i potrafią pojąć sens najprostszych 

pojęć matematycznych, a także mogą sprostać napięciom emocjonalnym, które 

wiążą się z uczeniem matematyki. 

Edyta Gruszczyk – Kolczyńska na podstawie własnych badań, a także stanu 

wiedzy o rozwoju dziecka proponuje, aby na dojrzałość do uczenia się 

matematyki składały się następujące elementy: 

 Odpowiedni poziom operacyjnego rozumowania. 

 Świadomość, w jaki sposób należy poprawnie liczyć przedmioty. 

 Stosunkowo wysoki poziom odporności emocjonalnej na sytuacje trudne. 

 Należyta sprawność manualna, precyzja spostrzegania oraz koordynacja 

wzrokowo – ruchowa. 

Pojęcia matematyczne nawet te najprostsze mają charakter operacyjny. 

Oznacza to, że rozumienie prowadzące do pojmowania sensu elementarnych 

pojęć matematycznych musi być utrzymywane w konwencji operacyjnej, co 

najmniej na poziomie konkretnym. Mówiąc dokładniej, istnieje ścisła zależność 

pomiędzy osiągnięciem przez dziecko kompetencji w zakresie operacyjnego 

rozumowania, a efektywnością uczenia się matematyki. Dlatego głównym 

wskaźnikiem dojrzałości dzieci do uczenia się matematyki jest osiągnięcie przez 

nie rozumowania operacyjnego na poziomie konkretnym w zakresie 

umożliwiającym przyswojenie aspektu kardynalnego, porządkowego 

i miarowego liczby naturalnej. 
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Praktyka pedagogiczna, a także wyniki badań dowodzą, że intuicje 

matematyczne są dostępne dla dzieci na poziomie przedoperacyjnym. Intuicje te 

są podstawą dziecięcego liczenia. Dlatego trzeba pamiętać aby stosować 

w skoordynowany sposób następujące prawidłowości: 

 Podczas liczenia należy wskazywać gestem kolejne przedmioty 

i wypowiadać stosowny liczebnik (gest wskazywania i liczebnik są 

przyporządkowane kolejnym obiektom). 

 Przy liczeniu nie można pomijać żadnego przedmiotu, ani żadnego nie 

liczyć podwójnie. 

 Liczebnik należy wymieniać w stałej kolejności. 

 Ostatni z wymienionych liczebników ma specjalne znaczenie, gdyż 

określa liczbę liczonych obiektów. 

 Wynik liczenia nie zależy od kolejności (np. można liczyć od lewej do 

prawej lub od prawej do lewej). 

 Edukację matematyczną dzieci można podzielić na dwie części. Pierwsza 

to ta, która zaczyna się długo przed tym zanim dziecko rozpocznie 

systematyczną naukę matematyki i powinna być ona poświęcona dziecięcemu 

liczeniu i orientacji przestrzennej. 

Druga część edukacji to kształtowanie pojęć i umiejętności 

matematycznych z zastosowaniem metod operacyjnych. 

 

Rozwój dziecięcego liczenia 

 

Edukacja matematyczna, rozpoczyna się na długo przedtem, nim dziecko 

rozpocznie naukę matematyki w szkole. Szukając jej początków należy sięgnąć 

do okresu, gdy dorośli przybliżają dziecku znaczenie poszczególnych słów. 

Podają lub wskazują dziecku (palcem, ruchem ręki, skinieniem głowy itp.) jakiś 

obiekt i wypowiadają nazwę. Gdy w otoczeniu znajduje się więcej podobnych 

przedmiotów pokazują je kolejno (gest, dotyk) i mówią np.: „jabłko i to jabłko”, 

a zarazem potem „jedno jabłko” (gest, wskazanie), lub „jeden (gest), dwa (gest), 

dwa jabłka. Czynią to wielokrotnie w rozmaitych sytuacjach. Powoli dziecko 

zaczynać rozumieć, że słów jeden, dwa, trzy można używać jako zastępczych 

nazw rozmaitych obiektów. Takiemu nazywaniu zawsze towarzyszy gest 

wskazania: ruch ręki, dotknięcie palcem wskazującym lub dotknięciem, 

przesunięciem liczonego obiektu. 

Występuje tutaj charakterystyczne przyporządkowanie wypowiadanych 

słów i gestów wskazania z elementami badanego zbioru. Jest to zalążek, 
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 antycypacja relacji równoliczności, która dziecko za kilka lat ustalać będzie na 

bazie operacyjnego rozumowania. Na tym poziomie sprowadza się ono do 

poczucia „jest tyle przedmiotów, ile gestów i słów”. Rozliczność występuje tutaj 

pomiędzy tym, co wewnętrzne (akty psychiczne, których wyrazem jest gest 

wskazania i wypowiadane słowo – liczebnik), a tym, co istnieje zewnętrznie 

(elementy badanego zbioru). 

Na tej podstawie kształtuje się w umyśle dziecka pierwsza intuicja. Taką 

intuicję posiadają już czterolatki i niektóre trzylatki, oczywiście w zakresie 

liczenia zbiorów cztero – pięcioelementowych. Dzieci starsze liczą, według tej 

zasady, zbiory o większej liczbie elementów. Na początku dużo kłopotów 

sprawia im zapamiętanie kolejnych liczebników, mylą się i wymieniane kolejno 

liczebniki nie odpowiadają liczbie przedmiotów. Na przykład w zależności od 

tego jak dziecko zapamiętało liczebniki (słowa do liczenia), wskazując 

przedmioty mówi „jeden, dwa, trzy, osiem”. Zawsze jednak konsekwentnie 

respektuje zasadę – jeden gest jedno słowo przyporządkowane jednemu 

liczonemu przedmiotowi. Potem w miarę nabywania wprawy i pamięciowego 

opanowania liczebników, pomyłek jest coraz mniej. 

Kolejna intuicja, którą rozumieją już czterolatki, to zasada kardynalności 

będąca naturalną konsekwencją zasady „jeden do jednego”. 

Na początku, gdy dzieci mają jeszcze trudności z zapamiętywanie 

kolejnych liczebników, obserwujemy charakterystyczne „pomyłki”. Na przykład 

licząc elementy zbioru pięcioelementowego wskazują przedmioty i mówią 

„jeden, dwa, trzy, osiem”, a następnie stwierdzają, że „jest osiem”. Okazuje się, 

że najważniejsza jest dla nich zasada liczenia, a więc ustalenie równoliczności 

pomiędzy tym, co wewnętrzne – a tym, co zewnętrzne, liczone przedmioty. 

Ta stosunkowo wcześnie przyswojona zasada liczenia, stanowi 

zapowiedź, antycypację możliwości intelektualnych typu operacyjnego, na 

bazie, których kształtuje się aspekt kardynalny liczby naturalnej. Nie można 

jednak utożsamiać tych dwóch intuicji, gdyż ta wcześniejsza bazuje na 

rozumowaniu przedoperacyjnym, a ta późniejszą wymaga rozumowania 

operacyjnego. Jak odmienne są te strategie rozumowania, można się łatwo 

przekonać obserwując sposób ustalania „jest tyle” w następnym zadaniu. Pytając 

pięciolatka „ile tu jest klocków?” (dotykając lub przesuwając) klocki 

i wypowiadając liczebnik. Na końcu, zgodnie z oczekiwaniami, powie, że jest 

ich siedem. Wystarczy jednak klocki te wsypać do pojemnika i spytać „ile jest 

teraz?”, aby dziecko ponownie dążyło do ich przeliczenia. Będzie, bowiem 

przekonane, że wraz ze zmianą przestrzeni zajmowanej przez klocki zmienia się 

także ich liczba. Na tym poziomie dziecko wiąże ustalenia „jest tyle” 
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 z przestrzenią zajmowaną przez liczone elementy. Ponadto, aby ustalić „ile jest” 

musi każdorazowo, po każdej zmianie, przeliczyć elementy, to jest 

przyporządkować im gest i słowo. Dopiero na poziomie operacyjnego 

rozumowania dziecko jest zdolne do wnioskowania o stałości elementów 

w danym zbiorze. 

Z używania słów, liczebników jako zastępczych nazw przedmiotów 

wywodzi się następna intuicja, która dzieci stosują w liczeniu jeszcze przed 

osiągnięciem operacyjnego rozumowania. Jeśli trzeba policzyć elementy 

jednego zbioru oraz elementy drugiego zbioru, dziecko liczy je razem nie bacząc 

na różnice jakościowe. 

Zaczyna się tworzyć już wówczas, gdy dorosły wskazuje przedmioty 

i mówi, na przykład „to jest kubek mamy, to jest kubek taty, a to jest twój 

kubek”, potem wskazuje te same kubki i mówi „raz, dwa, trzy” lub „ten 

pierwszy jest mamy, ten drugi jest taty, a ten trzeci jest twój”. 

Wskazując kolejno przedmioty dorosły użył nazw przedmiotów – potem 

zaimka wskazującego – ten, a jeszcze później liczebnika. 

W liczebniku przedmiotów ogromnie ważne jest także miejsce, na którym 

się znajdują. Wspólne terytorium jest ważniejsze niż cechy jakościowe 

liczonych przedmiotów. Zwykle przestrzeń, na której znajdują się przedmioty 

„do policzenia”, zostaje jeszcze podkreślona odpowiednim gestem „policzymy 

teraz to wszystko (gest), co znajduje się na stole”. Dlatego kiedy dziecko ma 

policzyć to, co znajduje się na półce – a tam są auta, pajacyk i lalka – korzysta 

z przedstawionych doświadczeń i liczy razem wszystkie zabawki wskazując je 

kolejno i wypowiadając kolejno liczebnik, a gdy spytamy „ile?”, odpowie 

„cztery”. 

Już czteroletnie dzieci dysponują „intuicją”, że „dodając” zwiększamy, 

a „odejmując” zmniejszamy liczbę elementów w zbiorze. W takich zbiorach 

efekt dodawania lub zabrania jednego, dwóch lub trzech elementów, jest 

uchwytny wzrokowo. Mimo to wszystkie dzieci dążą do ponownego 

przeliczania elementów w zbiorach po dokonanej zmianie dodawania lub 

zabrania np. dwóch elementów. Chcąc, bowiem ustalić „ile jest teraz”, a mogą 

to uczynić poprzez przyporządkowanie każdemu elementowi rozpatrywanego 

zbioru jednego swego gestu, słowa – liczebnika. Po takim doświadczeniu są 

pewne, że teraz jest więcej, (bo dodano) lub mniej, (bo odjęto). 

Taką spontaniczną wiedzę arytmetyczną zdobywają dzieci spontanicznie 

pod kierunkiem dorosłych, jeszcze przed rozpoczęciem systematycznej edukacji 

matematycznej. Pomiędzy 2 a 7 rokiem życia dziecko znajduje się w okresie 

rozumowania przedoperacyjnego. Jest to czas potrzebny na przygotowanie 
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i dojrzewanie operacji konkretnych, a także na niezwykle intensywny rozwój 

mowy i zdolności posługiwania się symbolami językowymi. W tym okresie 

dziecko bada, poznaje i wyjaśnia otaczający świat przez pryzmat własnych 

doznań i z punktu widzenia swych potrzeb. Swoją działalność intelektualną 

realizuje w połączeniu z wykonywanymi czynnościami. 

Dobrym przykładem takiego myślenia dzieci jest właśnie ich sposób 

liczenia. Liczone obiekty muszą znajdować się w zakresie rąk lub wzroku i jest 

to warunek wypowiadania słów – liczebników. Ważną rolę odgrywają tu 

spostrzegania wzrokowe są, bowiem podstawą do wnioskowania o liczbie 

przedmiotów. 

Okres operacji konkretnych pojawia się w momencie, gdy 

w rozumowaniu dziecka wystąpią pierwsze operacje, a więc działania 

przeprowadzone tylko w umyśle. 

Początek tego okresu ma miejsce między 6 a 7 rokiem życia. 

Wskaźnikiem pojawienia się pierwszych operacji w rozumowaniu dziecka jest 

uznanie zasady stałości ilości nieciągłych. 

Wówczas dziecko potrafi ustalić równoliczność dwóch lub więcej 

zbiorach poprzez przyporządkowanie elementom jednego zbioru po jednym 

elemencie z drugiego zbioru (jeden do jednego) i to zarówno w działaniach 

wykonywanych na przedmiotach jak i w wyobraźni. 

 

Scenariusze do badania operacyjnego rozumowania na poziomie 

konkretnym w zakresie ustalenia stałości nieciągłych 

 

Cele badań: wnioskowanie o stałości ilości nieciągłych (stałość liczby 

elementów) przy obserwowanych przemieszczeniach jest warunkiem 

koniecznym dla kształtowania w umysłach dziecka liczby naturalnej (aspekt 

kardynalny), struktury czterech działań, jest to także niezbędne do zrozumienia 

sensu wielu zadań matematycznych. 

Pomoce do badań: 6 krążków dużych w różnych kolorach, o tej samej grubości 

i średnicy 4cm każdy, 6 krążków małych w różnych kolorach o tej samej 

grubości, każdy o średnicy 2cm. 

 

Próba pierwsza 

Dziecko siada naprzeciw nauczyciela. Nauczyciel rozkłada krążki i mówi: 

podaj mi krążek duży czerwony dobrze. A teraz mały zielony. Te proste 

polecenia oswoją dziecko z nową sytuacja i tonem głosu. 
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Nauczyciel rozkłada przed dzieckiem szereg złożony z krążków dużych 

o szerokości około 30cm. Pod spodem układa z krążków małych szereg o tej 

samej długości, lecz tak, aby nie sugerować odpowiedzialności „jeden do 

jednego”. 

 

 
 

Nauczyciel mówi: chcę wiedzieć, których krążków jest więcej: małych czy 

dużych, a może jest tyle samo? Powiedz, jak to jest? Dlaczego tak uważasz? 

 

Próba druga 

Nauczycielka zsuwa krążki małe tak, aby tworzyły zwarty szereg, a duże 

nieco rozsuwa i pyta: a jak jest teraz? 

 

 
 

Próba trzecia 

Nauczycielka buduje z małych klocków wieżę (utrudnia liczenie – jest to 

bardzo ważne, gdyż dążenie dziecka do przeliczenia krążków jest znaczące). 

Duże krążki są rozsunięte obok wieży, jak na rysunku. 
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Następnie pyta: jak jest teraz, czy teraz małych krążków jest tyle samo, co 

dużych, a może jest ich mniej? 

 

Próba czwarta 

Nauczycielka układa z dużych krążków wieżę, a krążki małe są rozsunięte 

obok niej (jest to próba podobna do poprzedniej i tu ważna jest informacja, czy 

dziecko musi policzyć krążki, nim określi, których jest więcej, a których mniej). 

 

 
 

Pada pytanie: jak jest teraz? Czy teraz krążków większych jest mniej? A może 

jest tyle samo co małych? Dlaczego tak uważasz? 

POZIOM PRZEDOPERACYJNY – podstawą oceny o ilości krążków jest 

wygląd i przestrzeń zajmowana przez krążki. W pierwszej próbie dziecko 

przelicza krążki liczy (głośno, wskazuje lub czyni gest głową i liczy oczami) 

i mówi: „jest tyle samo”. Wystarczy jednak przesunąć krążki w ciasny szereg, 

ułożyć wieżę, aby zmieniło sąd dotyczący ilości. Więcej jest tam,  gdzie krążki 

zajmują większą przestrzeń. 

POZIOM PRZEJŚCIOWY – dziecko potrafi już w działaniu obserwowanym 

i po przeliczeniu krążków, określić, że „jest tyle samo”. Po każdej zmianie 

ułożenia krążków jest zaniepokojone i waha się, dlatego nim sformułuje sąd 

dotyczący ilości stara się policzyć krążki. Dziecko nie potrafi jeszcze uznać 

zmian w układzie krążków jako odwracalne. Ponieważ po każdej zmianie 

zmienia się przestrzeń zajmowana przez krążki (pamięta jednak, że „jest tyle 

samo”), stara się je na nowo policzyć. Taki sposób funkcjonowania, pełen 

wahań i prób liczenia świadczy o tym, że znajduje się na poziomie 

przejściowym. 

POZIOM OPERACYJNY – niezależnie od układów krążków dziecko twierdzi 

„jest tyle samo”. Potrafi uznać obserwowane zmiany jako odwracalne i dlatego 

nie musi ciągle liczyć krążków. Potrafi także uzasadnić swój błąd i mówi np. to 
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 są te same krążki, tylko je pani przesunęła: było po 6 i jest po sześć”. Taki 

sposób zachowania świadczy, że dziecko znajduje się na poziomie operacji 

konkretnych w tej kategorii. 

 

Scenariusz do operacyjnego rozumowania w zakresie wyznaczania 

konsekwentnych serii 

 

Cele badań:  Operacyjne szeregowanie elementów w zbiorze (wyznaczanie 

konsekwentnych serii) jest podstawą do uchwycenia sensu relacji porządkowej 

i jej własności. Warunkuje także kształtowanie w umysłach dzieci pojęcia liczby 

naturalnej (aspekt porządkowy). Jest to także warunek do kształtowania intuicji 

mierzenia (aspekt miarowy liczby naturalnej) i rozumienia sensu podstawowych 

działań arytmetycznych. 

Pomoce: 20 patyczków graniastych różniących się między sobą długością. 

 

Próba pierwsza 

Dziecko siada naprzeciwko nauczyciela, który rozkłada patyczki i mówi:  

uporządkuj je tak, aby pierwszy był najmniejszy, a ostatni największy. 

Jeżeli dziecko nie rozumie polecenia i wstrzymuje się od układania, 

nauczycielka kładzie przed nim kolejne dwa patyczki tak, jak na rysunku 

i mówi: układaj tak, aby następny był większy. 

 
 

Jeżeli dziecko układa od największego nie trzeba mu przeszkadzać – tak jest 

dobrze. Ważna jest metoda układania. W przypadku, gdy dziecko, mimo zachęty 

nie układa patyczków, trzeba przerwać próbę. 

POZIOM PRZEDOPERACYJNY – Zadanie jest dla dziecka trudne. Nie 

potrafi sprawnie różnicować patyczków i dlatego układając patyczki uwzględnia 
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tylko spore różnice. Dlatego układa patyczki w figurę podobną do schodów lub 

tworzy tzw. małe szeregi. 

 
 

 

Taki sposób rozwiązania zadania świadczy, że dziecko rozwiązuje zadanie na 

poziomie przedoperacyjnym. 

POZIOM PRZEJŚCIOWY – zadanie nadal jest trudne. Dziecko rozumie 

doskonale zadania i stara się je wykonać. Przyporządkowuje patyczki metodą 

„prób i błędów”. Na początku bierze jeden z mniejszych patyczków (lub 

największy, jeżeli układa od największego) i dobiera patyczki. Najpierw te 

mocno różniące się wielkością, a potem uzupełnia szereg, dopasowując 

pozostałe patyczki. Układając kolejno dziecko ma kłopot ze znalezieniem 

miejsca dla tego, myli się, zmienia decyzję, wreszcie układa wszystkie patyczki. 

Trwa to długo, ale zadanie jest rozwiązane. Taki sposób zachowania oznacza, że 

dziecko znajduje się na poziomie przejściowym. 

POZIOM OPERACYJNY – zadanie jest dla dziecka łatwe. Doskonale 

rozumie sens instrukcji i tworzy sobie plan rozwiązania zadania. Układa 

najmniejszy, a potem dokłada systematycznie biorąc najmniejszy z tych nie 

ułożonych. Taki sposób rozwiązania oznacza, że dziecko jest na poziomie 

operacji konkretnych w zakresie tej kategorii. 
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Scenariusz do badań operacyjnego rozumowania w zakresie 

stałości masy 

 

Cela badań: operacyjne ustalenie „ jest tyle samo” w zakresie tworzywa (przy 

obserwowanych przekształceniach). Jest to podstawa intuicji mierzenia wartości 

ciągłych i pozwala dziecku zrozumieć sens wielu zadań tekstowych. 

Pomoce:  dwie kulki z plasteliny o średnicy 3cm, każda w innym kolorze. 

 

Próba pierwsza 

Dziecko siedzi przy stole naprzeciw nauczyciela, który kładzie przed nim 

dwie kulki i mówi: oglądnij je i powiedz mi, czy są tej samej wielkości? Czy 

w tej (pokazuje obie kulki ) jest tyle samo plasteliny? Dziecko ogląda kulki, 

porównuje i wskazuje jedną twierdząc, że „tu jest więcej plasteliny”. Wówczas 

nauczycielka odrywa trochę plasteliny i kładzie ją tak, aby dziecko widziało, 

wyrównuje ją i pyta: a teraz tu i tu jest tyle samo plasteliny? 

Nauczycielka postępuje tak dopóki dziecko nie uzna, że obie kulki są 

równe, To stwierdzenie jest niezwykle ważne. 

Jeżeli dziecko chce dotknąć kulek to mu na to pozwalamy. Nauczycielka 

po stwierdzeniu przez dziecko, że obie kulki są równe przekształca jedną kulkę 

i tworzy z niej chlebek. Kładzie obok kulki, tej nie ukształtowanej i pyta: 

przyglądnij się , czy teraz tu (wskazuje chlebek) i tu (wskazuje kulkę) jest tyle 

samo plasteliny, a może gdzieś jest więcej, a może mniej? 

 

 
     kulka   wałek – chlebek 

Powiedz, dlaczego tak uważasz? 

 

Próba druga 

Badający formuje dwie kulki i kładzie je przed dzieckiem, a następnie 

mówi: oglądnij je i powiedz, czy tu (wskazuje jedną) i tu (wskazuje drugą) jest 

tyle samo plasteliny. Jeżeli dziecko mówi, że „tu jest więcej”, wówczas ujmuje 

trochę i wyrównuje (podobnie jak w poprzedniej próbie) kulkę. 

Teraz dorosły przekształca jedną kulkę (tą, która nie była w poprzedniej 

próbie) kulkę. Tak trzeba czynić, aż dziecko samo uzna, że „tu i tu jest tyle 

samo”. Teraz dorosły przekształca jedną kulkę (tą, która nie była przekształcana 
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 w poprzedniej próbie) w „placuszek” o dużej średnicy. Kładzie placuszek obok 

kulki i  pyta: a jak jest teraz, czy teraz tu (wskazuje kulkę) i tu (wskazuje 

„placuszek”) jest tyle samo, a może gdzieś jest więcej plasteliny, a może mniej? 

 

                      
                                   placuszek                                       kulka 

 

Próba trzecia 

Nauczyciel kładzie przed dzieckiem dwie kulki (placek został zmieniony 

w kulkę) i pyta: jak myślisz czy tu i tu jest tyle samo plasteliny? A potem 

w zależności od tego co mówi dziecko, ujmuje plasteliny i wyrównuje kulki. 

Czyni tak, aż dziecko uzna, że „tu i tu jest tyle samo”. 

Z jednej kulki nauczyciel formuje 6 małych kulek, kładzie je obok dużej 

kulki i pyta: jak jest teraz, czy tu (wskazuje dużą kulkę) i tu (wskazuje 6 małych 

kulek ) jest tyle samo plasteliny, a może gdzieś jest więcej, a może mniej? 

 

                                 
                                     duża kula                               6 małych kulek 

Dlaczego tak uważasz? 

 

POZIOM PRZEDOPERACYJNY –  dziecko konsekwentnie twierdzi, że 

więcej jest tam, gdzie plastelina zajmuje większą powierzchnię. Jeżeli 

sugestywnie większy jest „placek”, mówi, że tam jest więcej. Podobnie twierdzi, 

że więcej jest tam, gdzie wałek i kulki. Nie potrafi bowiem zmian 

przekształcających uznać za odwracalne. Ten sposób rozumowania świadczy 

o tym, że dziecko znajduje się na poziomie przedoperacyjnym. 

POZIOM PRZEJŚCIOWY – dziecko widzi, że zmieniono jedną z dwóch 

jednakowych kulek, lecz zasugerowane wielkością przekształconej plasteliny 

zmienia swój sąd dotyczący ilości. Ma także potrzebę aby po każdej zmianie 



18 
 

ponownie oglądać kulki i wymaga korekty wielkości. Taka niestałość sądów, 

zmiany, wahania wskazują, że dziecko znajduje się na poziomie przejściowym. 

POZIOM OPERACYJNY – niezależnie od zmiany, dziecko twierdzi z całą 

pewnością, że „jest tyle samo”. Potrafi także uzasadnić swój sąd i mówi : „pani 

je tylko zmieniła, to była taka sama kulka”. Podstawą rozumowania jest 

wnioskowanie o odwracalności zaobserwowanych zmian. Dlatego dziecko nie 

ma potrzeby, aby po każdej zmianie porównywać kulki. 

 

Scenariusz do badań operacyjnego rozumowania w zakresie 

ustalania stałości długości 

Cele badań: operacyjne rozumowanie w zakresie tej kategorii jest podstawą do 

tworzenia intuicji mierzenia i kształtowania pojęć geometrycznych. 

 

Próba pierwsza 

Dziecko siada naprzeciwko nauczyciela, który kładzie przed nim dwa druty 

i mówi: oglądnij je, porównaj i powiedz, czy są tej samej długości. Jeżeli nie, 

przytnę ten dłuższy (należy tak długo przycinać druty, aż dziecko uzna, że są tej 

samej długości). 

Nauczyciel formuje z jednego drutu okrąg i kładzie go nad prostym 

kawałkiem drutu, a następnie pyta: powiedz mi, czy teraz ten (wskazuje prosty) 

i ten (wskazuje przekształcony drut) są tej samej długości, a może jeden jest 

dłuższy, a drugi krótszy? 

 

            
 

Dlaczego tak uważasz? 
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Próba druga 

Nauczyciel prostuje drut, kładzie je obok dziecka i pyta: zobacz, czy są tej 

samej długości? I znowu jak poprzednio, tak długo przycina,  aż dziecko uzna, 

że są równe. Z jednego kawałka drutu dorosły formuje łamaną i kładzie ją nad 

kawałkiem prostego drutu i pyta: jak myślisz czy teraz ten i ten są takiej samej 

długości? A może jeden jest dłuższy, lub krótszy? 

                                                          

 
 

Dlaczego tak uważasz? 

 

Próba trzecia 

Nauczyciel prostuje drut i kładzie je przed dzieckiem, a potem pyta, czy 

są tej samej długości i przycina je tak, aż dziecko uzna, że są równe. Następnie 

z jednego kawałka formuje na palcu spiralę i kładzie ją nad prostym kawałkiem 

drutu, a potem pyta: jak myślisz, czy teraz ten i te są tej samej długości? A może 

jeden jest dłuższy, a drugi krótszy. Powiedz, jak jest teraz?  

 

 
 

Dlaczego tak uważasz? 

 

POZIOM PRZEDOPERACYJNY – dziecko długo porównuje druty przed 

każdą próbą i wymaga, aby je przycięto. Potem konsekwentnie twierdzi, że 

dłuższy jest ten prosty drut. Nie potrafi bowiem zmian przekształcających uznać 

za odwracalne. Oznacza to, że znajduje się na poziomie przedoperacyjnym. 
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POZIOM PRZEJŚCIOWY – dziecko zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że 

były to „takie same druty”, lecz pod wpływem sugestii przekształcania jest 

skłonne zmienić swój sąd, zwłaszcza w ostatniej próbie. Wahania, zmiany 

sądów, niepewność, a także porównywanie drutów przed każdą próbą to 

wskaźniki poziomu przejściowego. 

POZIOM OPERACYJNY -  dziecko po ustaleniu, że „są  tej samej długości” 

nie ma potrzeby dalszego sprawdzania. Wie, także, że zmiany przekształcające 

są odwracalne i dlatego po każdej próbie konsekwentnie twierdzi „że są tej 

samej długości”. Potrafi także uzasadnić ten sąd np. pani je tylko zgięła, one są 

tak samo długie jak je wyprostujemy. Taki sposób zachowania świadczy, że 

dziecko rozumie już operacyjnie w tej kategorii. 

 

Opracowała: mgr Katarzyna Królikowska 

 

 

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ     

z dnia 23.12.2008r. 

 

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją 

matematyczną 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 

1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 

2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na 

palcach lub na innych zbiorach zastępczych; 

3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami 

porządkowymi; 

4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów 

w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 

5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: 

krokami, stopa za stopą; 

6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku. 

 

Celem edukacji matematycznej w przedszkolu jest wspomaganie rozwoju 

umysłowego, pozwalającego m.in. na orientację w przestrzeni i czasie oraz 

rozumienie pojęcia liczby (aspekt kardynalny i porządkowy), a także 
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 umiejętność liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach oraz zbiorach 

zastępczych, mierzenia, klasyfikowania. 

 

 

 

 

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ KOLEŻEŃSKICH 

 
 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO 

 
Prowadząca: mgr Bożena Mielka 

Data: 27.04.2009r. 

Grupa: 3 latki 

Temat zajęcia: Motylki szukają czerwonego kwiatka. 

Treści programowe: Rozpoznają kolory i nazywają je. Poznają różne odcienie 

barw i bawią się nimi. 

Cel ogólny: Porównywanie kolorów: taki sam - inny. 

Cele operacyjne: dziecko: 

                   - potrafi wskazać taki sam kolor w innym kwiatku, 

                   - spośród innych kolorów wybierze czerwony. 

Metody: 

 z grup metod słownych: rozmowa, instrukcja, 

 z grup metod czynnych: zadań stawianych dzieciom do wykonania, 

 elementy: ćwiczenie Dennisona, elementy J. Majchrzak, Aktywne 

słuchanie muzyki wg Batii Strauss. 

 

Środki dydaktyczne: duża ilustracja łąki, kolorowe motyle z papieru, 

kolorowe krążki, szyfonowe chusteczki, płyty CD, sylwety kwiatka, farby 

plakatowe. 

Literatura: Program „ ABC XXI wieku”, Krzysztof Sąsiadek 

„ Zabawy paluszkowe", Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska 

„ Wspomaganie rozwoju dzieci 3-letnich…”. 

 

Przebieg zajęcia: 

1. Powitanie z maskotką „Pszczółki Mai” 

                        Wszyscy są Witam Was, 
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                          Zaczynamy już czas. 

                           Jestem Ja, jesteś Ty 

                            Raz, dwa, trzy. 

2. Odszukanie wizytówek z imionami dzieci. 

3. Zabawa paluszkowa 

                              „Powitanie" 

                        Gdy się rączki spotykają 

                          To od razu się witają. 

                        Gdy się kciuki spotykają, 

                          To do razu się witają. 

                         Gdy się palce spotykają 

                          To od razu się witają 

 

Wyliczanka: „Palce" 

                        Jeden palec, drugi, trzeci, 

                        tak umieją liczyć dzieci, 

                        czwarty, piąty palec mam. 

                       Widzisz? Umiem liczyć sam. 

 

4. Rozmowa na podstawie ilustracji „ Motylki na łące". Nauczycielka opowiada 

dzieciom o motylku, który szukał najpiękniejszego kwiatka. Tym 

najpiękniejszym okazał się czerwony. 

5. Na tablicy powieszona duża ilustracja łąki, z tyloma czerwonymi kwiatami, 

ile dzieci W grupie. Każde dziecko, wybiera z koszyczka jednego papierowego 

motylka i samo lub przy pomocy nauczyciela, przyczepia motylka do 

czerwonego kwiatka. 

6. Zabawa ruchowa „Rysuję motyla", do piosenki z płyty „ Kinezjologiczne 

nutki". Dzieci z szyfonowymi chusteczkami naśladują ruchy nauczyciela. 

Następnie nauczyciel zamienia dzieci w motyle, które fruwają po łące. Na 

przerwę w muzyce, każdy motylek szuka czerwonego kwiatka, na którym 

przysiada (na podłodze rozłożone różnokolorowe krążki). 

7. Chętne dzieci malują kwiatka i nazywają kolory, których używały. 

8. Wystawa kwiatów - wyszukiwanie czerwonych. 
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SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO  

 
Opracowała i prowadziła: mgr Teresa Soja 

Data:18.02.2010r. 

Grupa: 3 latki 
 

Treści programowe: edukacja matematyczna  

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują 

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 

 orientuje się w schemacie własnego ciała, nazywa poszczególne części 

ciała; 

 orientuje się w kierunkach: strona lewa, strona prawa 
 

Jaki jestem? Poznaję samego siebie. Potrafię spełniać polecenia, wykonać 

zadanie i powstrzymać się od pokus. 

 

Temat zajęć: Wiem, jak wyglądam i co potrafią moje ręce i nogi – zabawy 

integracyjne. 

Cele operacyjne: dziecko: 

 nazwie i pokaże u siebie części ciała; 

 zilustruje ruchem czynności rąk i nóg; 

 dotknie podczas zabawy części ciała u kolegi/koleżanki. 

 

Metody: słowne, czynne, pedagogika zabawy, autoprezentacja, elementy 

metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 

Formy aktywności: muzyczna, językowa, matematyczna, ruchowa. 

Środki dydaktyczne: maskotka, płyta CD cz. 2 Śpiewające Brzdące, kółko 

z foli samoprzylepnej na prawej dłoni i prawej nodze dziecka, obrazki 

przedstawiające czynności rąk i nóg. 

Literatura: Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” –

 J. Pytlarczyk, s. 40 – 41, W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy 

wspomagające rozwój dziecka – M. Bogdanowicz s. 8, 65, Wspomaganie 

rozwoju dzieci trzyletnich – E. Gruszczyk – Kolczyńska. 

 

Przebieg: 

1. Powitanie: Witaj 

Witaj ……, witaj ….. 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, 

wszyscy Cię kochamy. 

Chodź do nas, chodź do nas. 

2. Autoprezentacja: Nasza grupa to… przekazywanie sobie maskotki 

pszczółki Mai i mówienie jej swojego imienia.  
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3. Zabawa integracyjna: Hoki poki. 

4. Zabawa z wyliczanką: Pokaż 

Pokaż ………., gdzie masz oko? 

 Gdzie masz ucho, a gdzie nos, 

Gdzie masz rękę, a gdzie nogę, 

 Gdzie na głowie rośnie włos? 

 Daj mi rękę, tupnij nogą, 

 Kiwnij głową: „ tak” i „nie”. 

 Klaśnij w ręce. 

Hop do góry! 

Razem pobawimy się. 

 
Dziecko samodzielnie wskazuje odpowiednie części twarzy i ciała. 

 

5. Zagadka ilustrowana obrazkami: Co małe rączki potrafią robić? Co małe 

nóżki potrafią robić? - propozycje dzieci, ilustrowanie ruchem tego, co 

potrafią robić ręce i nogi. 

  

6. Zabawa rozwijająca świadomość poszczególnych części ciała: Wesoła 

piosenka. 
Wesoła piosenka 

 

Rączkę mam, rączkę mam, 

rączkę prawą mam. 

Rączkę mam, rączkę mam, 

rączkę lewą mam. 

Rączki mam, rączki mam, 

obie rączki mam. 

A jak rączki klaszczą, 

pokażę wam. 

 

Nóżkę mam, nóżkę mam, 

nóżkę prawą mam. 

Nóżkę mam, nóżkę mam, 

nóżkę lewą mam. 

Nóżki mam, nóżki mam, 

nóżki obie mam. 

Jak nóżkami tupię 

pokażę wam. 

 

Główkę mam, główkę mam, 

główkę tutaj mam. 

Brzuszek mam, brzuszek mam, 

brzuszek tutaj mam. 

Główkę mam, główkę mam, 

główkę tutaj mam. 

A jak główką kiwam 

pokażę wam. 
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Dzieci pokazują części ciała wymienione w piosence. W przerwie między 

zwrotkami dzieci obracają się sześcioma krokami, a następnie 3x klaszczą. Ten 

łącznik powtarzamy 4 – krotnie. Po I zwrotce klaszczą, po II zwrotce tupią, a po 

III kiwają głowami. 

 

7. Zabawa z elementem metody Weroniki Sherborne: Podziękowanie –

 dzieci dziękują sobie za wspólną zabawę dotykając się z kolegą/koleżanką 

plecami, brzuchem, rękami, nogami, głową, palcami, uchem. 

8. Rozdanie dzieciom nagród za wspólną zabawę, uśmiechniętych 

„słoneczek”. 

 
SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA 

KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH 

 

Prowadząca: Magdalena Rożek 

Data: 17.11.2008. 

Grupa wiekowa: 4 - latki 

Temat kompleksowy: Praca szewca 

Temat zajęcia: Zabawa matematyczna z wierszem J. Tuwima „Rzepka” 

Obszar tematyczny: wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem 

Treści programowe:  

 Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania się i uważnego słuchania 

opowiadanych (czytanych) baśni, bajek, opowiadań i wypowiadania się 

na różne sposoby  

Cele operacyjne: dziecko: 

 ułoży łańcuszek złożony z obrazków wg kolejności zdarzeń  

 podejmie próbę przeliczenia postaci występujących w wierszu 

Metody: 

 Czynne: zadań stawianych dziecku  

 Percepcyjne: uprzystępniania sztuki 

 Słowne: rozmowa, objaśnienia, żywego słowa 

 Inne: elementy odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak, elementy 

pedagogiki zabawy, aktywność muzyczno –ruchowa wg Batii Strauss 

Pomoce: lina z zawiązanym pośrodku supłem; po 11 kart do klasyfikacji 

w kopercie dla każdego dziecka, przedstawiających: babcię, dziadka, chłopca, 

psa, kota, kurę, gąskę, bociana, żabkę, kawkę i rzepkę; dywaniki- po jednym dla 

dziecka; koperta z imieniem dla każdego dziecka; płyta CD do aktywności 

muzyczno- ruchowej wg Batii Strauss  

Literatura: E. Gruszczyk- Kolczyńska, Program wspomagania i edukacji 

starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków); ABC...Program 
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wychowania przedszkolnego XXI wieku, wydawnictwo WSiP; I. Majchrzak, 

Nazywanie świata- odimienna metoda nauki czytania; E. Gruszczyk- 

Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków 

Przebieg zajęcia:  

1.  Aktywność muzyczno- ruchowa wg Batii Strauss „Powitanie” 

Wszyscy są, witam was 

Zaczynamy już czas. 

Jestem ja, jesteś ty! 

Raz, dwa, trzy! 

2. Zabawa z piosenką wg M. Bogdanowicz „Jeżeli ci wesoło” 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

to podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

to otwórz teraz usta i zamknij oczy swe.  

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

to pokaż najpierw język, a potem żeby swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

nabierz w usta powietrze i klep policzki swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 

3. Słuchanie wiersza J. Tuwima „Rzepka” 

4. Zabawa: Przeciąganie liny. Dzieci z trzeciego zespołu sprawdzą, czy wszyscy 

trzymają się mocno... Zaczynamy... 

5. Układanie łańcuszków na dywanikach 

Dzieci siadają przy swoich dywanikach. Nauczyciel wyjaśnia: 

- Na dywanie leżą koperty z waszymi imionami. Każde dziecko wybiera teraz 

kopertę ze swoim imieniem.  W kopercie znajdują się obrazki. Proszę je 

obejrzeć i będziemy je układać w rzędzie u góry dywanika, od lewej strony, 

która jest zaznaczona za pomocą czerwonej kropki. Teraz powiem wam wiersz, 

a wy będziecie układać obrazki tak, żeby pasowały do wiersza. 

Dzieci układają sylwety na tacach. 

6. Podsumowanie.  

- Jak sądzicie, czy łatwo było wyciągnąć rzepkę, którą zasadził dziadek? 

- Spróbujcie policzyć ludzi i zwierzątka, które pomagały przy jej wyciąganiu 
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(próby policzenia postaci występujących w wierszu) 

- Proponuję wam teraz zabawę w odgrywanie scenek z wiersza. Zapraszam 

chętne dzieci. 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO Z KSZTAŁTOWANIA 

POJĘĆ MATEMATYCZNYCH 

 

Prowadząca: Małgorzata Starzyńska 

Grupa wiekowa: 4-latki 

Temat zajęcia: Słucham, patrzę uważnie i układam rytmy. 

Treści z podstawy programowej:  

- Skupianie uwagi na szeregach i wychwytywanie powtarzających się układów 

rytmicznych;  

- Ćwiczenia ruchowe zorganizowane tak, aby dzieci zauważyły rytm i mogły go 

kontynuować. 

 

Cele zajęć: dostrzeganie regularności, kontynuowanie ich w układankach, a 

także w zabawach różnego typu.  

 

Cele operacyjne: dziecko: 

- ułoży rytm z większą liczbą elementów w każdej powtarzającej się sekwencji; 

- zauważy rytm w muzyce i kontynuuje go. 

Metody:  

- podające: objaśnienie; 

- zadanie dane do wykonania; 

- praktyczne: samodzielnych doświadczeń; 

- twórcze: C. Orffa; 

- ćwiczenie Dennisona. 

 

Środki dydaktyczne: dywaniki dla każdego dziecka po jednym, pojemnik 

z pomocami dla każdego dziecka (kółka, patyczki, aniołki, choinki), trzy duże 

obręcze, krążki, laski gimnastyczne, obrazki (przedstawiające: koguta, kurę 

i gąskę), płyty CD (utwór Lo primer de mai, Polka Tyrolska). 

 

Przebieg zajęcia: 

1. Zabawa interakcyjna "Szukam partnera". 

2. Ćwiczenie Dennisona (dzieci w parach zwrócone twarzami do siebie):  
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 "Witam łapki,  

 witam prawą, 

 witam lewą, 

 brawo, brawo". 

3. Zabawa muzyczno-ruchowa według koncepcji C. Orffa "Polka Tyrolska". 

4. Układanie rytmów z kółek i patyków. 

Będziemy układali rytmy. Moje rytmy będą z krążków i lasek, wasze z kółek 

i patyczków, które macie w pojemnikach. Proszę uważnie patrzeć... 

Nauczyciel układa na podłodze przed sobą następujący rytm: kółko, patyk, 

kółko, patyk... 

Pokazując ułożone elementy rytmicznie mówi: kółko, patyk, kółko, patyk... 

Każde dziecko ułoży ze swoich kółeczek i patyczków podobny rytm. Trzeba 

wykorzystać wszystkie kółeczka i patyczki. 

5. Układanie rytmów z kółek i krzyżyków. 

Nauczyciel układa:  

wskazując ułożone elementy rytmicznie mówi: kółko, krzyżyk, kółko, krzyżyk... 

Ułóżcie podobny rytm... 

6. Układanie rytmów z aniołków i choinek: aniołek, choinka, aniołek, choinka... 

 

7. Ptasi koncert. 

Nauczyciel rozkłada trzy obręcze i wyjaśnia: 

- Będzie ptasi koncert. Podzielę was na trzy grupy. Każda grupa stanie obok 

jednej obręczy. Tu są koguty, tu kury, a tu gęsi (nauczyciel wkłada obrazek do 

każdej obręczy). Ptaki postanowiły nauczyć się śpiewu: 

- koguty śpiewały tak: kukuryku, kukuryku, kukuryku... 

- kury: ko, ko, ko... 

- gęsi: gę, gę, gę... 

 

Jestem dyrygentem i będę pokazywała, który zespół ma śpiewać. Patrzcie na 

mnie. Będę pokazywać, które ptaki mają śpiewać.  

 

Uwaga! Zaczynamy: 

- nauczyciel wskazuje koguty (kukuryku, kukuryku...) 

- nauczyciel wskazuje kury (ko, ko, ko...) 

- nauczyciel wskazuje gęsi (gę, gę, gę...). 

 

Jeżeli dzieci poradzą sobie z tym zadaniem, można zabawę kontynuować 

zmieniając układ rytmiczny na odrobinę trudniejszy. 
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SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO 

 

Prowadząca: mgr Bożena Mielka 

Data: 17.11.2009r. 

Grupa wiekowa: 4-5 latki 

Temat: ”Zabawy z wiewiórką Basią”. 

Obszar podstawy programowej: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci 

wraz z ich edukacją matematyczną. 

Cel ogólny: Pomaganie dzieciom w przechodzeniu na poziom liczenia na 

zbiorach zastępczych (na palcach). 

Cele operacyjne: Dziecko: 

 włoży do dziupli określoną liczbę orzechów; 

 pokaże na palcach ile było orzechów; 

 zilustruje ruchem treść piosenki. 

Metody: 

 z grupy metod czynnych: zadań stawianych dzieciom do 

wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka. 

 z grupy metod słownych: rozmowa, żywego słowa, instrukcja. 

 z grupy metod percepcyjnych: obserwacja, pokaz, przykład. 

Środki dydaktyczne: pacynka wiewiórki Basi, orzechy włoskie (po 10 dla 

każdego dziecka), małe obręcze, małe pojemniki dla każdego dziecka, płyta 

z muzyką. 

Literatura: E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska „Wspomaganie rozwoju 

umysłowego czterolatków i pięciolatków”. 

 

Przebieg:  

1. Powitanie piosenką: 

                                     „Wszyscy są, Witam Was 

                                     Na zabawę nadszedł czas. 

                                     Jestem Ja, Jesteś Ty. 

                                     Raz, Dwa, Trzy”. 

2. Powitanka „Rączki”: 

                                    „Gdy się rączki spotykają, to od razu się witają. 

                                      Gdy się palce spotykają, to od razu się witają. 

                                      Gdy się kciuki spotykają, to od razu się witają”.   

3. Zabawa „ Wiewiórka Basia liczy orzechy”. 

 

Powitanie gościa wiewiórki Basi. 

Wiewiórka ma problem, nie może doliczyć się orzechów, prosi, więc 

o pomoc dzieci. Ale najpierw zaczaruję Was i będziecie wiewiórkami. 
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Aktywność muzyczno – ruchowa wg B. Strauss „Czarowanie”. 

Wiewiórki (dzieci) siedzą przy obręczach, Nauczyciel wyjaśnia sens 

zabawy: 

 Jesteście wiewiórkami, każda wiewiórka włoży do swojej dziupli 

po pięć orzechów. Policzcie czy w dziupli jest pięć orzechów...? 

 Skończyła się jesień, spadł śnieg i jest bardzo zimno, wiewiórki 

śpią. Nauczyciel cichutko podchodzi do każdej dziupli i zabiera 

z niej po dwa orzechy. 

 Wiewiórki budzą się, liczą orzeszki, liczą… Co wiewiórki 

zauważyły? 

(dzieci stwierdzają, że orzechów jest mniej, ktoś zabrał, ale mają 

kłopot z przypomnieniem sobie ile ich było). 

    Zrobimy tak: proszę, położyć dłoń na podłodze, orzechy przyłożyć 

po jednym do każdego z palców, zaczynamy od kciuka… 

    Liczymy palce: jeden, dwa, trzy… Na palcach jest wiadomość, ile 

orzechów masz w dziupli… 

     Wiewiórki śpią, bo duży mróz (Nauczyciel dodaje po dwa 

orzechy). Na sygnał klaśnięcie wiewiórki budzą się.  

      Zaglądamy do dziupli….. i co? Orzechów jest więcej. 

      Pokażcie na palcach, ile było orzechów… Pokażcie, ile teraz jest 

orzechów. 

        Zabawę powtarzamy kilka razy, za każdym razem Nauczyciel dokłada lub 

zabiera inną liczbę orzechów. 

4. Podziękowanie wiewiórki Basi za pomoc w liczeniu. 

5. Rozdanie dzieciom słoneczek, jako nagrody za pomoc wiewiórce. 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO 

 

Prowadząca: Elżbieta Utkowska 

Data: 26.02.2010. 

Grupa wiekowa: 4-5 letnie. 

Temat: „Zabawy z misiem”. 

Treść z postawy programowej: Rozróżnianie strony lewej i prawej, określanie 

kierunków. 

Cele ogólne:  

-kształtowanie świadomości w schemacie własnego ciała, 

-oznaczenie ręki lewej i prawej, 

-wytyczanie kierunków: w lewo, w prawo, na wprost. 

 

Cele operacyjne:  

-dziecko nazwie i pokaże części ciała na sobie, na misiu, 

-wskaże lewą rękę, lewą nogę, prawą rękę, prawą nogę. 
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Metody: 

z grup metod czynnych: zadań stawianych dzieciom do wykonania, kierowanie 

własną działalnością dziecka, 

z grupy metod słownych: rozmowa, żywego słowa, instrukcja, 

z grup metod percepcyjnych: obserwacja, pokaz, przykład, 

 

Środki dydaktyczne: miś dla każdego dziecka, frotki, karty pracy, maskotka. 

 

Przebieg: 

1. Powitanie: „Witam wszystkich którzy mają, …długie 

włosy,…spódniczkę,…spodnie,… 

2. Zabawa naśladowcza:, „Co to jest?”. 

 

 Co to jest? 

To są stopy  

To podudzia 

To kolana 

A to uda 

To jest pupka znakomita 

Teraz będzie trochę bita 

To jest brzuszek, 

Tu klateczka, 

To są rączki, 

To główeczka. 

To są plecy, 

To ramiona, 

A tu serce, 

Które kocha. 

 

Serce mamy po lewej stronie. Każdemu z was założę frotkę na lewą rękę, 

po to żebyście zapamiętały, która to jest strona. 

-proszę podnieść rękę z frotką, która to jest strona?. 

3. Rymowanka: To jest Tomek, to jest Ola, a to jestem ja, swoje imię też 

podzielę i przedstawię wam: JUL-KA - każde dziecko bierze misia i siada 

z nim w kole. 

 

4. Zabawa z misiem „Miś także ma lewą rękę, lewą nogę,…” 

Na polecenie nauczyciela dzieci: 

-chwytają misia za łapki, 

-podnoszą do góry lewą łapę, 

-podnoszą do góry prawą łapę,…kładą dłonie na nogach misia i pokazują: lewą 

i prawą nogę. 

5. Zabawa: „Pociąg imion” – ustawienie w „pociąg”. 
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6. Zabawa „Misie jadą pociągiem”. 

Nauczyciel z dziećmi ustawia pociąg z krzeseł. Na początku nauczyciel stawia 

duże krzesło - lokomotywa, następnie dzieci ustawiają małe krzesła.(zabawa 

przy piosence „Jedzie pociąg z daleka”). 

Nauczycielka kieruje pociągiem i pokazuje kierunek jazdy (gestem): 

-jedziemy przed siebie. 

Pociąg rusza: puch, puch. 

Pociąg skręca w lewo, wyciągamy w lewą stronę ręce  z frotkami,… Koniec 

zakrętu jedziemy prosto i pod górę, uf,uf. Uwaga! skręcamy w prawą stronę. 

Koniec zakrętu. Jedziemy do tyłu, cofamy. Koniec jazdy wysiadamy. 

 

7. Zachęcenie dzieci do ekspresji plastycznej: 

- 4 – latki kolorowanie sylwety misia, 

- 5 – dorysowanie brakujących części, następnie pokolorowanie sylwety 

misia. 

8. Zebranie prac – zrobienie wystawy. 
 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO 

 

Prowadząca: Elżbieta Utkowska 

Data: 15.06.2009. 

Grupa: 5-6-latki 

Temat zajęcia: Eksperymenty z paskami papieru. 

Cel zajęcia: Wdrażanie dziecka do realizowania zadań zgodnie z poleceniami 

nauczycielki, a potem do słownego przedstawienia wniosków ze swoich 

doświadczeń. 

 

Zagadnienie programowe: Wdrażanie dziecka do skupienia się tylko na 

długości. Porównywanie długości przedmiotów w stosunku do siebie 

i szacowanie - ten jest dłuższy, …. 

Pomoce: - po 3 paski dla każdego (o wymiarach około 20 cm, na około 3 cm.), 

-nożyczki, 

Literatura: 

A. Łada- Grodziska, Anna ABC.. Program wychowania przedszkolnego XXI 

wieku. Warszawa 2000, E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska Dziecięca 

matematyka, łatwa trudna matematyka E. Włodarczyk. Metodyka i scenariusze 

zajęć z sześciolatkami w przedszkolu.. .M. Jachimska „Grupa bawi się i pracuje", 

M Bogdanowicz „Ruch i piosenka dla najmłodszych", Sąsiadek 

Krzysztof: Zabawy paluszkowe, Poznań 2005, 
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Przebieg zajęcia: 

1. Ćwiczenia Dennisona „Kapturek myśliciela". 

2. Zapoznanie dzieci z tematem zajęcia „W dniu dzisiejszym będziemy 

przeprowadzać eksperymenty z paskami papieru". 

3. Rozdanie po 3 paski dla. każdego dziecka. 

4. „Proszę wziąć dwa paski i położyć przed sobą. Porównać długość 

pasków. 

Jeżeli nie są równej długości, należy wyrównać je nożyczkami, Mają być tej 

samej długości. 

- Jeden pasek złożyć w harmonijkę tak, jak pokazuję.. proszę położyć pasek - 

harmonijkę nad prostym paskiem i przyjrzeć się... 

- Proszę rozprostować harmonijkę...Teraz przesunąć palcem po długości tego 

paska,.. Przesunąć palcem po długości drugiego paska...Złożyć ponownie pasek 

w harmonijkę i jeszcze raz popatrzeć. 

- Będę pytać każdego z was. Chcę dowiedzieć się, jak to jest z długością 

naszych pasków. Każdy z was powie, co sądzi na temat swoich pasków, każdy 

może myśleć inaczej. 

- Czy paski są tej samej długości? 

- Co myśli Artur,... Julia,... 

- Proszę pasek z harmonijką odłożyć. 

 

5. Następne zadanie: 

- Bierzemy następny pasek. Kładziemy dwa paski obok siebie i sprawdzamy 

długość. 

- mają być tej samej długości, 

- Zaczynamy, z jednego paska zróbcie rulonik w taki sposób(pokazuje). 

- Zwinięty pasek proszę położyć nad prostym i przyjrzeć się 

- Rozwinąć rulonik i przesunąć palcem po długości prostego paska.. .Zwinąć 

w rulonik, położyć nad prostym paskiem i jeszcze przyjrzeć się. Będę pytała 

każdego osobno „Czy teraz pasek zwinięty w rulonik jest tej samej długości, co 

pasek prosty? Co myśli Wojtek?...,(Wypowiadają się wszystkie dzieci). 

- Proszę ułożyć jedno pod drugim: harmonijkę, rulonik i prosty pasek. 

- Jak uważacie? „Czy te paski różnią się długością?" 

6. Podsumowanie 

- Na, czym polegały nasze eksperymenty?, do jakiego doszliście wniosku? 

7. Podziękowanie za udział w zabawie. 
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Dziecko ma być przekonane o stałości długości, (bo przekształcenia są 

odwracalne), rozumieć i zapamiętać jednostki pomiaru długości, a także 

sprawnie się nimi posługiwać. 

 Dzieci 5-letnie poddały się sugestii. Bazują na tym, co dostrzegają, nie 

potrafią jeszcze tych zmian uznać za odwracalne. Natomiast dzieci 6 letnie 

w wyniku porównań doszli do wniosku stałości długości pasków. 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO 

 

Prowadząca: Małgorzata Starzyńska 

Grupa wiekowa: 5-latki 

Temat: Układamy kalendarze: dzień – noc. 

Zagadnienia podstawy programowej:  

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

- Zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku. 

 

Cele operacyjne: dziecko: 

- dziecko dostrzega regularność typu dzień – noc; 

- dziecko układa kalendarz z kolorowych kartoników i odczytuje. 

 

Środki dydaktyczne: po jednym papierowym talerzyku dla każdego dziecka, 

szarfy w dwóch kolorach (żółte i niebieskie) po jednej dla każdego dziecka dla 

oznaczenia dni i nocy, kartoniki w dwóch kolorach (żółte i niebieskie) po pięć 

z każdego koloru. 

Przebieg: 

1. Powitanie. 

„Przywitaj się z każdym swoimi oczami”. 

Dzieci siedzą w kręgu i próbują „spotkać się” z oczami kolegów, mrugają do 

nich. 

2. Zabawa „Dzień – noc”. 

Nauczycielka opowiada o następstwie dnia i nocy.  

„Słońce rano wstaje, rozpoczyna się dzień. Słońce wędruje po niebie, kiedy 

znajdzie się w najwyższym punkcie, nastaje południe. Wieczorem słońce 

powoli zachodzi, kończy się dzień. Robi się ciemno i rozpoczyna się noc. Na 

niebie pojawiają się gwiazdy i księżyc. Noc przemija, bo przychodzi dzień i 

wschodzi słońce. Słońce wędruje po niebie…” 

Opowieść należy powtórzyć kilka razy. 
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3. Wyliczanka:  

Inki, pinki, 

ludiminki. 

Ency klas buterwas, 

w dzień i noc zmieniam was. 

 

4. Przemienność i stałe następstwo dnia i nocy. 

Dzieci stoją w kole. Nauczyciel skupia na sobie uwagę dzieci i wyjaśnia: 

- Ty będziesz dniem (gestem wskazuje pierwsze dziecko i wręcza mu żółtą 

szarfę)… 

- A Ty będziesz nocą (wskazuje następne dziecko i wręcza mu niebieską 

szarfę)… 

- Ty będziesz dniem (nauczyciel gestem wskazuje kolejno dzieci, oznacza je 

przemiennie: dzień – żółta szarfa, noc – niebieska szarfa)… 

- Patrzcie uważnie (szerokim gestem pokazuje przemienność dzień – noc)… 

- Teraz dzieci mówią po kolei. Najpierw wskazują na siebie, a później na 

sąsiada: Jestem dzień, po mnie jest noc. Jestem noc, po mnie jest dzień… 

 

5. Zaproszenie dzieci do zabawy przy muzyce „Kołysanka dla misia”  

z wykorzystaniem apaszek. 

 

6. Układanie kalendarzy: dzień – noc. 

Nauczyciel pokazuje dzieciom rozłożone na stolikach papierowe talerzyki  

z kolorowymi kartonikami:  

- Każdy z Was ułoży dookoła talerzyków kalendarz, na których będą dni 

i noce. Na talerzykach znajdziecie żółte i niebieskie kartoniki. 

- Dzieci układają kalendarze, a nauczyciel podchodzi i pomaga tym, które 

mają kłopoty. Przyklejanie kartoników do talerzyków. 

- Potem dzieci czytają ułożone kalendarze:  

Nauczyciel poleca palcem dotknąć to, co na ich kalendarzach pokazuje dzień 

(dzieci czytają: dzień, noc, dzień, noc, itd.). 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO  

Opracowała: mgr Magdalena Rożek 

Grupa wiekowa: 5 latki 

Temat: „Smutny park” – zajęcie w systemie „Edukacja przez ruch” 

Zagadnienia podstawy programowej:  

9.   Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne. 



36 
 

2)   umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu 

elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych 

kompozycji i form konstrukcyjnych; 

13.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją 

matematyczną.  

1)   liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego. 

 

Cel ogólny: rozwijanie sprawności grafomotorycznej 

Cele operacyjne: dziecko: 

 kreśli rytmiczne owale na szarym papierze, 

 wytnie pokolorowane owale i ułoży z nich korony drzew. 

Środki dydaktyczne: płyta CD z utworami muzyki klasycznej; kartki A3; szary 

papier (arkusz A1); kredki pastelowe w kolorach: niebieskim, szarym, białym, 

granatowym; klej; nożyczki; paski papieru. 

Literatura: D. Dziamska, Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki; 

Rytmika dla smyka, wydawnictwo „Siedmioróg”  

Przebieg: 

A. Ćwiczenia o charakterze graficznym i manipulacyjnym. 

 kreślenie kredką pętli w powietrzu z punktu do punktu, 

 układanie sznurków w formie owali na podłodze i wodzenie po nich ręką 

dominującą w rytm muzyki, 

 kreślenie owali na papierze A3z wykorzystaniem kredek w kolorach 

(niebieski, szary, biały, granatowy) w rytm muzyki (dzieci stoją 

naprzeciw siebie przy stoliku i kreślą owale).  

 

B. Swobodne działanie z wykorzystaniem różnorodnych technik 

plastycznych, prowadzące do powstania kart pracy. 

 kolorowanie owali wg polecenia nauczyciela, np. owal niebieski- 

wypełnienie szare, owal szary- wypełnienie granatowe, 

 wycinanie pokolorowanych owali. 

 

C. Zestawienie indywidualnych kart pracy w kartę zespołową. 

 zabawa ruchowa przy piosence „Deszczyk pada”. 
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 układanie z wyciętych, pokolorowanych owali koron drzew, 

wykorzystanie pasków papieru jako pni.  

 przeliczanie drzew w różnym kolorze.  

 D. Wykorzystanie powstałej karty pracy. 

 nadanie tytułu powstałej pracy. 

 wykorzystanie pracy „Smutny park” jako tła do teatrzyku kukiełkowego.  

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIRGO Z KSZTAŁTOWANIA 

POJĘĆ MATEMATYCZNYCH 

 

Prowadząca: mgr Teresa Soja 

Data: 19.11.2008r. 

Grupa: 5, 6 – latki 

Temat: Zabawy matematyczne Wiem, że jest tyle, ile było. 

Treści z podstawy programowej: 

I. Poznawanie i rozumienie siebie i świata 

1. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, 

umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach. 

2. Dostrzegania i opisywania różnic, podobieństw i relacji między 

przedmiotami i zjawiskami. Stwarzanie okazji do porządkowania, 

klasyfikowania i liczenia. 

Cele zajęć: 

 Liczenie elementów i ustalanie,  ile ich jest. Ostatni  liczebnik ma  

podwójne znaczenie: określa ostatni element i informuje, ile jest 

wszystkich policzonych elementów. 

 Wnioskowanie o stałości liczby elementów w zbiorze, mimo zmian 

sugerujących, że po zmianie może być więcej albo mniej. 

  

Cele operacyjne: dziecko: 

 Ułoży z wybranych liter hasło i odczyta je; 

 Policzy i ustali, czy liczmanów jest tyle samo po: rozsunięciu, 

przesunięciu, zsunięciu, przełożeniu, zmianie układu  i włożeniu do 

pudełka; 

Metody: 

 podające: objaśnienie 

 poszukujące: rozmowa, zagadka obrazkowa 
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 praktyczne: samodzielnych doświadczeń 

 inne: ćwiczenia Dennisona, pedagogika zabawy, autoprezentacja. 

 

Formy aktywności: słowna, muzyczno – ruchowa, matematyczna, 

konstrukcyjna. 

Literatura:  A. Łada – Grodzicka - ABC … Program wychowania 

przedszkolnego XXI wieku, E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska –

 Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami 

w przedszkolu …. s. 141.  

 

Pomoce dydaktyczne: dywaniki dla każdego dziecka,  pudełka, po 1 dla 

każdego dziecka, kasztany, po 9 dla każdego dziecka, tace, po jednej dla 

każdego dziecka, kartoniki  dla  każdego dziecka:  10 dużych kółek,  12 dużych 

prostokątów, 15 dużych trójkątów. 

   Przebieg: 

1. Autoprezentacja: Jestem …, po mojej prawej stronie jest …. 

2. Zagadka – rebus /należy wybrać litery z wyrazów oznaczonych cyframi, 

ułożyć je w odpowiedniej kolejności/ zabawy matematyczne. 

3. Ćwiczenie Dennisona: Sowa, krążenie szyją. 

 

   Nauczyciel rozdaje pudełka z kasztanami. 

1. Zabawy manipulacyjne: ustalanie, czy kasztanów jest tyle samo po: 

rozsunięciu, przesunięciu, zsunięciu i włożeniu do pudełka. 

a. Wysypcie kasztany na dywanik ….. Policzcie je ….. Czy wszyscy mają 

po dziewięć?... Kto ma mniej, temu dodam …. Kto ma więcej, ten odłoży 

do kosza…. Wszyscy mają mieć po dziewięć kasztanów. Jeszcze raz 

głośno liczymy…  Każdy układa kasztany w szeregu na dywaniku i liczy 

je … A teraz zsuńcie swoje kasztany w gromadkę …. Czy teraz jest ich 

nadal dziewięć? ... Jak  myślisz, Klaudia? ... A ty Zosiu? ...  Co sądzi 

Wojtek? ...  Każdy może myśleć inaczej. Kto ma wątpliwości, może 

jeszcze raz policzyć swoje kasztany …. Nauczycielka pyta wszystkie 

dzieci. 

b. Proszę ułożyć kasztany w szereg i policzyć je …. Ułożyć je tak, aby 

tworzyły koło …. Czy teraz kasztanów jest tyle samo, co przedtem? …..  

c. Proszę policzyć kasztany. Żeby się nie pomylić, przytrzymaj palcem ten 

kasztan, od którego zacząłeś liczyć. Liczymy …. Wiemy, ile jest. Teraz 

każdy włoży kasztany do pudełka…. Czy w pudełku jest tyle kasztanów, 

ile był? … Odłożenie pudełek na miejsce. 
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2. Zabawy manipulacyjne: ustalanie, czy prostokątów, trójkątów, kółek  jest 

tyle samo po: rozsunięciu, zsunięciu, przełożeniu. 

Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku tackę, na której znajdują się: kółka, 

trójkąty i prostokąty. 

Zadanie z prostokątami 

Proszę wybrać z tacki 12 prostokątów ….. ułożyć je na dywaniku przed 

sobą w szeregu…. Policzyć … jest 12 prostokątów. Proszę ułożyć je w 

tabliczkę. Tak jak w tabliczce czekolady (pokaz) …..są dwa szeregi po 

sześć prostokątów. Sześć i sześć …  

Czy teraz prostokątów jest tyle, ile było na początku? Kto chce, może 

policzyć … Zosia jak ty myślisz? … a ty, Zuziu? …  

Zmieniamy układ prostokątów i grupujemy je po cztery.  

Czy teraz każdy z was ma nadal dwanaście prostokątów Kto chce może  

policzyć … Jak myśli Kajtek?.... Co sądzi Julia? …(pytamy wszystkie 

dzieci) 

Zadanie z trójkątami 

Na tacy są trójkąty. Potrzeba nam ich 15. Proszę je wybrać i ułożyć 

w szeregu przed sobą na dywaniku … Policzcie, ile ich jest? … Ma być 

15. 

Zsuwamy trójkąty tak (pokaz). Czy teraz, jak trójkąty są zsunięte jest ich 

nadal 15? Kto chce może policzyć … Co myśli Paulina? ….. Martynka? 

Teraz grupujemy trójkąty po 5, w taki sposób – nauczyciel pokazuje. Czy 

teraz nadal jest 15 trójkątów? Kto chce może policzyć … Wiemy ile jest 

trójkątów. Odkładamy. 

Zadanie z kółkami 

Na tacy są kółka. Potrzeba nam 10. Proszę je wybrać, ułożyć w szeregu na 

dywaniku ….. Każdy policzy swoje kółka i pokaże na palcach, ile ich ma? 

… Proszę teraz przesunąć kółka tak, żeby tworzyły dwa szeregi po 5 … 

Nauczyciel pokazuje, jak trzeba ułożyć kółka.  

Proszę teraz zastanowić się, ile każdy z was ma teraz kółek … Pokażcie 

na palcach … Kto chce może policzyć swoje kółka, …. A potem pokazać 

je na palcach…. Doskonale. 

Teraz układamy kółka w krąg  (pokaz). Kto wie, ile ma teraz kółek, 

pokaże na palcach … Kto chce może najpierw policzyć, a potem pokazać 

na palcach … Dobrze! 

Proszę ułożyć kółka w komin (pokaz) … Ciekawa jestem …ile macie 

teraz kółek? Proszę pokazać na palcach … Kto chce może najpierw 

policzyć, a potem pokazać na palcach…. Złożenie tacek i dywaników. 
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3. Aktywność muzyczno – ruchowa wg Batii Strauss: Orzeszki. Dotykanie 

kciukiem kolejnych palców w rytmie muzyki, klaskanie 1,2, 3 –

 dotknięcie ramienia lewego, klaskanie 1,2, 3 – dotknięcie prawego 

ramienia. 3 klepnięcia o kolana, 3 klaśnięcia przed sobą, 3 ruchy 

pięściami przed sobą i 3 ruchy rozłożonymi dłońmi przed sobą. 

Powtórzenie. 

4. Ewaluacja. Podawanie pszczółki Mai: powiedz Mai, która zabawa ci się 

podobała najbardziej. 

 

SCENARIUSZ  ZAJĘCIA  KOLEŻEŃSKIEGO 

 

Prowadząca: mgr Ewa Filipiak 

Data: 10.02.2009 r. 

Grupa dzieci:  5-6 letnich 

Temat kompleksowy: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze. 

Temat zajęcia: ,, Miś, piłka na schodach”. 

 

Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się 

liczebnikami w aspekcie porządkowy w zakresie 10. 

Cele operacyjne: Dziecko: 

- Numeruje schody, wskazuje wybrany stopień i ustala: np. ten jest drugi, 

ten szósty itd. 

- Wskazuje wybrany stopień, potrafi ustalić wszystkie poprzednie 

i wszystkie następne schody. 

-   Dokładnie wykona polecenia i kieruje uwagę zgodnie z poleceniem 

nauczyciela. 

 

Treści programowe:  

(ABC) Poznanie liczebników porządkowych i praktyczne posługiwanie się 

liczbą porządkową w zakresie 10. 

(Wspomaganie…) Liczenie i ustalanie – ten pierwszy, ten drugi, ten trzeci. 

Wdrażanie dzieci do rozumienia i właściwego stosowania liczebników 

porządkowych. 

 

Formy aktywności: Ruchowa, językowa, plastyczna. 

Metody: Czynnego udziału dzieci, pedagogika zabawy, elementy metody Batii 

Strauss, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, elementy K. Orffa. 

Organizacja pracy: Zbiorowa, indywidualna. 
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Pomoce: Dywanik matematyczny dla każdego dziecka; kartka A-3 z 

narysowanymi schodami dla każdego; woreczek z : kartoniki z liczbami od 1 do 

10, kartonik: z Misiem,  z autem , z piłką ;  muzyka na CD;  koperta z puzzlami: 

dla 5-latków  4 elementy, dla 6-laków  5 elementów; maskota pluszowego misia. 

Literatura: 

Program  ,,ABC XXI wieku”- Program wspomagania rozwoju, wychowania 

i edukacji starszych przedszkolaków – E. Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa 

Zielińska, „Dziecięca matematyka”- książka dla rodziców i nauczycieli -

 E. Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska, „Dziecięca matematyka” metodyka 

i scenariusze zajęć z sześciolatkami ... - E. Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa 

Zielińska. 

 

Przebieg zajęcia: 

1. Powitanie  z wykorzystaniem rymowanki:  

Dzieci dobierają się parami i klaszczą w dłonie kolegi, mówią ,,WITAM WAS”  

potem krzyżują ręce na piersiach i mówią ,,WITAM NAS”  

dalej stukają w kolana i mówią ,,ZACZĄĆ CZAS”.  

Zabawę powtarzamy zmieniając partnera do klaskania.  

 

2. Zabawa z ,,Misiem’’ 

 

Dzieci w rytm muzyki jadą z misie samochodem. Na przerwę w muzyce 

dobierają się w tyle osób ile wskaże nauczyciel np. dobieramy się po trzy osoby, 

dobieramy się po pięć osób itd.  

 

3. Rytmiczny marsz przy muzyce rozkładanie dywaników. Rozdanie dzieciom 

kartek z narysowanymi schodami. Rozmowa na temat schodów. 

 

4.,, Ruch naprzemienne” ; ,,Kapturek Myśliciela” ćwiczenie P. Dennisona. 

 

5.Zabawy w zakresie numerowania, wskazywania wybranych obiektów 

 w ponumerowanej serii i ustalenie wszystkich poprzednich i następnych. 

 

- Każdy z was ma przed sobą kartę papieru z narysowanymi schodami. 

Proszę policzyć schody od najmniejszego do największego. (jeden gest 

wskazywania i jeden wypowiadany liczebnik) 
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- Numerujemy schody. Macie kartoniki z liczbami. Trzeba wskazać palcem 

stopień i numerować je układając pod każdym kartonik z liczbą. Ten 

pierwszy, ten drugi, ten trzeci, itd. 

- Gotowe, teraz bierzemy kartonik z piłeczką. Piłeczka będzie skakać po 

schodach. Piłeczka zatrzymał się na piątym stopniu tam kładziemy piłkę. 

Teraz Zosia wymieni następne stopnie, a wy sprawdzacie czy się nie 

pomyliła... 

A teraz wszystkie stopnie poprzednie. To teraz piłeczka zatrzymała się na 

siódmym stopniu tam kładziemy piłkę. Teraz Jaś wymieni następne 

stopnie, a wy sprawdzacie czy się nie pomylił... A teraz wszystkie stopnie 

poprzednie.  

To teraz  miś zatrzymał się na trzecim stopniu itd.    

- A teraz miś jest na trzecim stopniu a auto na ósmym stopniu. Kto 

wymieni  stopnie następne od auta. Teraz  wszystkie  poprzednie stopnie 

od auta.  Kto wymień stopnie między misiem a autem?  

6.Przy muzyce relaksacyjnej pakowanie kartoników z liczbami i odkładanie 

dywaników. 

 

7.,,Magiczna Kąpiel” zabawa muzyczno- ruchowa z elementem K. Orffa. 

 

8. Dzieci siadają do stolików, w kopertach mają puzzle z liczbą. Układają puzzle  

i przyklejają na kartce kolorowego papieru. Dorysowują tyle przedmiotów ile 

wskazuje liczba.  

9. Pożegnanie z wykorzystaniem rymowanki:  

,,Żegnam was, 

Żegnam nas, 

Kończyć czas.” 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO 

 

Prowadząca: mgr Katarzyna Królikowska 

Data: 14.05.2009r 

Grupa wiekowa: 5 – 6 latki  

Temat zajęcia: „Potrafię dodawać po kilka i odejmować po kilka”. 

Cele: 

-  Kształtowanie umiejętności dodawania. Dodawanie na palcach i innych zbiorach 

zastępczych. Korzystanie z umiejętności dodawania w sytuacjach zadaniowych. 

- Kształtowanie umiejętności dodawania po kilka np. po dwa,  po trzy, po pięć (po każdym 

dodawaniu dzieci ustalają ile jest). 
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- Kształtowanie umiejętności odejmowania po kilka. Na przykład jest 12, odjąć dwa, odjąć 2, 

odjąć 2. 

Cele operacyjne: Dziecko: 

- dodaje i odejmuje na palcach i w pamięci podczas zabawy ruchowej z elementem liczenia; 

-dodaje i odejmuje po kilka posługując się kartonikami w kształcie : kwadratu, trójkąta , 

pięciokąta i klamerek. 

-doskonali umiejętność dodawania podczas  zabawy z „Dominem”. 

 

Pomoce:  
- dywaniki, dla każdego dziecka po jednym; 

- tacki; 

- klamerki do bielizny; 

- kartoniki w kształcie trójkąta równobocznego, kwadratu i pięciokąta. 

 

Przebieg zajęcia: 

I część wstępna 

1. Powitani gości 

2. Zabawa muzyczno ruchowa przy piosence „Wszyscy są, witam was” 

3. Zabawa paluszkowa przy wierszu „Dziesięć palców mam” 

Dziesięć palców mam 

Każdy stoi sam 

Czasem sobie porachuję 

czy któregoś nie brakuje 

czy je wszystkie mam. 

Pierwszy palec wielki 

wskazujący na figielki 

trzeci palec to największy 

a ten czwarty trochę mniejszy 

piąty to paluszek mały 

oto szereg cały!!! 

4. Zabawa muzyczno ruchowa z elementem liczenia. 

Nauczycielka zawiesza dzieciom emblematy z liczbą. Dziecko musi zapamiętać jaka 

liczbą jest  w zabawie. 

Dzieci poruszają się w rytm muzyki po całej sali. Kiedy muzyka milknie dobierają się 

parami np. dziecko z liczbą 2 i liczbą 3. Zadaniem dzieci jest policzenie jaką są liczbą 

kiedy dokonają dodawania swoich liczb(posługują się palcami lub dodają w pamięci.  

Jest to liczba 5 i muszą stanąć w miejscu oznaczonym liczbą 5. 

 

5. Zabawa muzyczno ruchowa metodą B. Strauss „Lecą liczby”. (CD – 16) 
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II część główna 

1. Nauczycielka rozkłada dywaniki w szachownicę. Przy każdym dywaniku kładzie 

na tacy komplet klamerek do bielizny i kartoniki w kształcie: trójkąta, kwadratu i 

pięciokąta. 

2. Dodawanie po dwa i odejmowanie po dwa. 

Nauczycielka zwraca się do dzieci siedzących za dywanikami. Weźcie trójkątny kartonik. 

Będziemy przypinać klamerki…. Najpierw dwa, potem dwa, potem jeszcze  dwa. Pokażę wam 

jak to się robi. 

Proszę przypiąć klamerki i policzyć ile ich jest razem…. 

Odejmujemy. Jest sześć klamerek. Odjąć dwie… Ile zostało?... Odjąć dwie…….Ile zostało? 

Odjąć dwie…. Ile zostało?... 

Te same czynności dzieci wykonują z kwadratami i pięciokątami. 

3. Dodawanie i odejmowanie po trzy. 

4. Dodawanie i odejmowanie po pięć. 

III część końcowa 

Dzieci siadają do stolika. Nauczycielka przygotowała taśmę liczbową. Zadaniem dzieci jest 

przyporządkowanie sumy oczek na kostce „Domina” do odpowiedniej liczby na taśmie. 

Dzieci bawią się w parch. Jedno dziecko przyporządkowuje wynik dodawania (sumę kropek 

kostki domina) z lewej strony, a drugie dziecko z prawej. Dzieci mogą współpracować 

I sprawdzać swoje wyniki. 

 

 

SCENARIUSZ   ZAJĘCIA  KOLEŻEŃSKIEGO 

 

Prowadząca: mgr Ewa Filipiak 

Data: 12.01.2010 r. 

Temat kompleksowy: ,,Wybieramy się na bal.” 

Temat zajęcia: ,, Policz ”- zabawa dydaktyczna 

Grupa dzieci:  6 - letnich 

Cele: Dziecko: 

- Liczy sprawnie w zakresie 10 i więcej. 

- Przygotowuje się do dodawania. 

- Dokładnie wykona polecenia i kieruje uwagę zgodnie z poleceniem 

nauczyciela. 

 

Treści podstawy programowej: 

Liczy obiekty i pokazuje na zbiorach zastępczych. Dodaje i odejmuje na palcach 

i innych zbiorach zastępczych w zakresie 10. 
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Formy aktywności: Ruchowa, językowa, plastyczna. 

Metody: Czynnego udziału dzieci, pedagogika zabawy, elementy metody Batii 

Strauss, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, elementy K Orffa. 

Organizacja pracy: Zbiorowa, indywidualna. 

 

Pomoce: Dywanik matematyczny dla każdego dziecka; koperta z  kartonikami 

dla każdego dziecka z kropkami jak na ,,dominie” (1-5), 15 pestek dyni dla 

każdego;  muzyka na CD; karta pracy z kostkami domina i balonikami dla 

każdego.  

 

Literatura: 

Podstawa programowa z 23 grudnia2008. Program  wychowania 

przedszkolnego ,,W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk, Program wspomagania 

rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków – E. Gruszczyk- 

Kolczyńska, Ewa Zielińska, ,,Dziecięca matematyka”- książka dla rodziców 

i nauczycieli – E. Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska, ,,Dziecięca 

matematyka” metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami ... E. Gruszczyk –

 Kolczyńska, Ewa Zielińska. 

Przebieg zajęcia: 

1. Powitanie  z wykorzystaniem  zabawy ruchowej ,,Ługi- bugi” 

 

2. Rytmiczny marsz przy muzyce rozkładanie dywaników. Rozdanie dzieciom 

kopert. Rozmowa na temat kartoników podobnych do ,,domina”. 

 

3.,, Ruch naprzemienne” ; ,,Kapturek Myśliciela”  ćwiczenie P. Dennisona. 

4. ,,Zabawa Policz” nauczyciel przygotował koperty z kartonikami dla każdego 

dziecka z kropkami jak na dominie. 

 

Wyjmijcie kartoniki i ułóżcie w linii poziomej od jednej kropki po kolei aż do 

ostatniego kartonika, gdzie jest kropek najwięcej- ile? 

Połóż do pierwszego kartonika jedną pestkę dyni. 

Do drugiego kartonika połóż dwie pestki dyni. 

Ile trzeba położyć pestek do trzeciego kartonika, do czwartego, do piątego? 

Zabierzcie pestki. 

Ile kropek jest na pierwszym kartoniku? 

To ile położysz pestek, żeby było tyle samo kropek i pestek? 

Powtarzamy, aż dojdziemy do ostatniego kartonika.  

MODYFIKACJA: 
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Połóż na kartoniku z jedną kropką pestki dyni, aby było ich o jedną więcej niż 

kropek. Ile będzie pestek? Itd. 

Połóż na kartoniku z czterema kropkami pestki dyni, aby było ich o jedną mniej 

niż kropek. Ile będzie pestek? Itd. 

  

5. Liczenie w zakresie 10 i więcej. Przygotowanie do dodawania. 

 

Dzieci kładą na dywaniku wybrany kartonik  ,,domina” 

Połóż tyle pestek ile jest kropek.- policz ile jest razem. Powtarzamy kilka razy. 

 

Dzieci kładą na dywaniku wybrane( 2,3,...) kartoniki ,,domina” 

Połóż na każdym kartoniku tyle pestek ile jest kropek.- policz ile jest razem. 

Powtarzamy kilka razy. 

 

6.Przy muzyce relaksacyjnej pakowanie kartoników i pestek do kopert 

 i odkładanie dywaników. 

 

7.,,Magiczna Kąpiel” zabawa muzyczno - ruchowa z elementem K. Orffa. 

 

8. Dzieci siadają do stolików, na kartach pracy wykonują ćwiczenie. 

Kostki domina należy połączyć z balonikiem, który oznaczony jest liczbą, 

- liczba wskazuje ilość kropek na dominie. 

Kolorujemy balonik i kostkę domina na ten sam kolor. 

 

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW 

 

 

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców 
 

Prowadząca: Teresa Soja 

Data: 15.02.2010r. 

Grupa wiekowa: 3 – latki 

Zagadnienia podstawy programowej:  

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 
1)   liczy obiekty …. 

Temat kompleksowy: „Każdy ma swój dom” 

Temat: „Domki zimą” – zajęcie w systemie „Edukacja przez ruch". 
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Cel ogólny: rozwijanie sprawności grafomotorycznej. 

 

Cele operacyjne: dziecko: 
   •  nakreśli rytmiczne kropki; 

   •  ułoży w szeregu kwadraty, nad nimi ułoży trójkąty; 

   •  policzy domki. 

  
Środki dydaktyczne: kredki pastelowe białe, kartki formatu A-4 w kolorze 

niebieskim, kwadraty i trójkąty w różnych kolorach. 

 

Literatura: Dorota  Dziamska: „ Edukacja przez ruch" - kropki, kreski, owale, 

wiązki, płyta CD „Zbieram, poszukuję, badam” – nr 8 lub żywy dowolny marsz. 

E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska: „Wspomaganie rozwoju umysłowego 

trzylatków i dzieci wolniej rozwijających się” s.140 

 

Przebieg: 

 

A. Ćwiczenia graficzne, rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu 

całego ciała w trakcie słuchanej muzyki. 

 

 Kreślenie rytmicznych kropek na kartce przy muzyce prawą ręką, na znak 

nauczyciela zmiana ręki; 

 Chodzenie wokół stolika i rytmiczne klaskanie, na znak siadanie w innym 

miejscu. 

 

B. Swobodne działanie z wykorzystaniem różnorodnych technik 

plastycznych, prowadzące do powstania karty pracy. 

 Dorosły układa w szeregu kwadraty i pokazując mówi: Policz je 

…(podpowiada liczebniki),  

 Pod kwadratami układa trójkąty i stwierdza: Tu są daszki (pokazuje), 

Policz je … 

 Zrobimy domki: o, tak (przesuwa daszki i układa je na kwadratach, 

(pokazuje) 

 Dziecko zestawia pary: kwadrat i daszek. Dorosły pomaga przykleić. 

 

C. Zestawienie indywidualnych kart pracy w kartę zespołową. 

 ułożenie swoich prac na dywanie; 

 chwalenie dzieci za piękne wykonanie prac. 

 

D. Wykorzystanie powstałej karty pracy, do innych form działań dzieci. 

 Dziecko liczy domki, pokazując każdy; 

 Określa kolory domków; 
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SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW 
 

Prowadząca: Bożena Mielka  

Data: 20.05.2009r. 

Grupa wiekowa: 3-4 latki 

Temat: „ Stokrotki mieszkają w trawie” - zajęcie w systemie „Edukacja przez 

ruch". 

Cel ogólny: rozwijanie sprawności grafomotorycznej. 

Cele operacyjne: Dziecko: 

   •  potrafi nakreślić linie pionowe z zachowaniem kierunku kreślenia; 

   •  złoży koła, złoży z nich stokrotkę; 

   •  znajdzie różnice pomiędzy stokrotkami, określi ich kolory. 

  

Środki dydaktyczne: kredki grube bambino w odcieniach trawy 

(ciemnozielony, jasnozielony, żółty, pomarańczowy), kartki formatu A-4 

w kolorze białym, koła o średnicy 30 i 20mm w różnych kolorach. 

 

Literatura: Dorota Dziamska „ Edukacja przez ruch" - kropki, kreski, owale, 

wiązki, płyta CD z muzyką marszową. 

Przebieg: 

A. Ćwiczenia graficzne, rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu 

całego ciała w trakcie słuchanej muzyki. 

 

Dziecko kreśli kreski od góry do dołu przy muzyce: 

 w powietrzu, prawą i lewą ręką jednocześnie, naprzemiennie; 

 na podłodze, prawą i lewą nogą wzdłuż ułożonych równolegle przyborów 

np,  lasek, szarf; 

 na kartce ułożonej poziomo z wykorzystaniem przyboru (kredki 

ciemnozielone, jasnozielone, żółte, pomarańczowe) prawą i lewą ręką 

jednocześnie; na sygnał tamburyna dzieci zamieniają się kredkami, tyle 

razy ile kolorów kredek. 

B. Swobodne działanie z wykorzystaniem różnorodnych technik 

plastycznych, prowadzące do powstania karty pracy. 

 składanie papierowych Stokrotek z kół o średnicy 20 i 30mm w różnych 

kolorach (rodzice pomagają dzieciom); 

 dzieci projektują płatki Stokrotki, a następnie układają kwiatek. Decydują 

się na złożenie większej ich liczby lub nie. 

      Stokrotki przylepiają na pionowych kreskach – trawie. 
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C. Zestawienie indywidualnych kart pracy w kartę zespołową. 

 ułożenie swoich prac; 

 chwalenie dzieci, analiza. 

 

D. Wykorzystanie powstałej karty pracy, do innych form działań dzieci. 

 liczenie Stokrotek; 

 określanie kolorów Stokrotek; 

 szukanie różnic pomiędzy Stokrotkami; 

 Aktywność muzyczno-ruchowa „Stokrotki". 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW 

 

Prowadząca: Bożena Mielka 

Data: 25.11.2009r. 

Grupa wiekowa: 4-5 latki. 

Temat: „Przygoda czerwonego kapturka” – opowiadanie z powtarzającym się 

motywem. 

Cel ogólny: Dostrzeganie rytmu w krótkich wyliczankach, wierszykach 

i opowiadaniach z powtarzającym się motywem. 

Cele operacyjne: Dziecko: 

 Rytmicznie wyklaszcze piosenkę na powitanie. 

 Aktywnie włączy się do opowiadania nauczycielki poprzez dopowiadanie 

treści. 

 Zilustruje przy pomocy obrazków opowiadanie nauczycielki – ustawi 

sylwety w odpowiedniej kolejności. 

Metody: 

 z grupy metod czynnych: zadań stawianych dzieciom do wykonania, 

kierowanie własną działalnością dziecka. 

 z grupy metod słownych: rozmowa żywego słowa, instrukcja. 

 z grupy metod percepcyjnych: obserwacja, pokaz, przykład. 

Środki dydaktyczne: sylwety: czerwony kapturek, wilk, leśniczy, babcia, 

dywanik dla każdego dziecka, płyta z muzyką. 

Przebieg:  

1. Powitanie „ Iskierka uśmiechu”. 

2. Rymowanka: Ręka prawa, noga lewa, mózg i ciało się rozgrzewa, to nie czary 

słowo daję, zaraz wszystko się udaje.  

3. Opowiadanie „ Przygoda czerwonego kapturka”: dzieci siedzą na dywanie, 

Nauczycielka rozpoczyna opowiadanie z powtarzającym się motywem: 
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                                       Pewnego dnia czerwony kapturek, 

                                       postanowił pójść do chorej babci. 

                                       Wziął koszyk do ręki, 

                                       i wesoło podśpiewując 

                                       wędrował przez las. 

                                       Idzie, idzie i spotkał wilka, 

                                        Który zapytał: „Dokąd idziesz czerwony kapturku? 

                                       Do chorej babci” – odpowiedział czerwony kapturek. 

                                       I poszli razem. 

                                       Idą, idą i spotkali leśniczego, 

                                       który zapytał: „Dokąd idziecie? 

 

Do chorej babci” – odpowiedział czerwony kapturek 

i wilk. 

                                       I poszli razem. 

                                       Idą, idą i zobaczyli domek babci. 

                                       Zapukali i weszli. 

                                       Witamy Cię babciu. 

Jeżeli dzieci są zainteresowane, to można opowiadanie kontynuować w tym 

stylu. Już w trakcie pierwszego słuchania tego opowiadania – rymowanki, dzieci 

włączają się w odpowiedniej chwili 

4. Aktywność muzyczno – ruchowa wg B. Strauss „ Idziemy na spacerek”. 

5. Dzieci siadają w kole mając przed sobą dywanik i rozsypane sylwety. 

Nauczycielka jeszcze raz opowiada przygodę czerwonego kapturka, dzieci 

układają sylwetki według odpowiedniej kolejności. 

Żeby podkreślić rytm i następstwo wydarzeń ustalone w opowiadaniu, 

trzeba pokazywać sylwety i mówić: czerwony kapturek pierwszy, potem 

spotkał...potem spotkał…potem spotkał…. 

Dzieci w trakcie opowiadania układają na swoim dywaniku po kolei sylwety 

i głośno je nazywają. 

6. Zabawa plastyczna „ Przygoda czerwonego kapturka” – przyklejanie na 

kartkę sylwet wg kolejności, w jakiej występowały w opowiadaniu z pomocą 

rodziców. 

7. Aktywność muzyczno – ruchowa „Simama” wspólnie z rodzicami. 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW 

Prowadzące: Małgorzata Starzyńska, Magdalena Rożek 

Grupa wiekowa: 5-latki 

Temat: Układamy kalendarze „Pory roku”. 

Zagadnienia podstawy programowej:  

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

- Zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku. 
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Cele operacyjne:  

- dziecko dostrzega regularność typu: pory roku; 

- dziecko układa kalendarz z kolorowych kół i odczytuje. 

 

Środki dydaktyczne: po jednym papierowym talerzyku dla każdego dziecka, 

szarfy w czterech kolorach (żółte, niebieskie, zielone i czerwone) po jednej dla 

każdego dziecka dla oznaczenia pór roku, koła w czterech kolorach (żółte, 

niebieskie, zielone i czerwone), ilustracje przedstawiające pory roku. 

Przebieg: 

7. Powitanie. 

„Przywitaj się z każdym swoimi oczami”. 

Dzieci siedzą w kręgu i próbują „spotkać się” z oczami kolegów, mrugają do 

nich. 

8. Zagadki: 

„Jaka to pora roku 

kiedy biało jest wokół?” 

(zima) 

 

„Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną,  

a tę porę zwiemy…” 

(wiosna) 

 

Czy wiesz, jak ta pora roku 

Zwie się pośród ludzi, 

gdy słonko późno spać idzie,  

a wcześnie się budzi?”  

(lato) 

 

„To zamożna gospodyni, 

pełno skarbów niesie w skrzyni. 

Jabłka, gruszki i ziemniaki, słoneczniki jak przetaki. 

Do komory skarby niesie. Wiemy, wiemy, to jest …” 

(jesień) 

 

9. Pory roku: ich rytm i stałe następstwo. 

Dzieci stoją w kole. Nauczyciel oświadcza: „Każde dziecko to jedna pora 

roku. Ty będziesz zimą (daje dziecku szarfę niebieską). Ty będziesz wiosną 

(wręcza szarfę zieloną) Ty będziesz latem (wręcza szarfę żółtą) A ty będziesz 
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jesienią (szarfa czerwona)”. W ten sposób nauczyciel oznacza wszystkie 

dzieci stojące w kole. 

- Teraz mamy zimę. Dzieci w niebieskich szarfach stoją, bo przedstawiają 

zimę. Pozostałe siadają. Zima to pora roku. Pada śnieg. Jest tak biało, że aż 

śnieg razi w oczy. Mróz szczypie w uszy i nosy. Dni są krótkie, a noce bardzo 

długie.  

- Zima się kończy, bo dni stają się coraz dłuższe. Jest cieplej. Śniegi topnieją. 

Powoli nadchodzi wiosna. Wiosna to kolejna pora roku. Dzieci, które 

przedstawiają te porę roku wstają (dzieci w zielonych szarfach). Rośliny 

budzą się z zimowego snu. Wypuszczają młode, zielone listki.  

- Zaczyna się lato. Lato, to następna pora roku. Dzieci, które ją przedstawiają, 

wstają (dzieci w żółtych szarfach). Jest ciepło, bardzo ciepło. Dojrzewają 

zboża, czerwienią się jabłka. Ale i lato się kończy… 

- Nadchodzi jesień. Niech wstaną dzieci, które przedstawiają jesień (dzieci 

w czerwonych szarfach).Na początku jesieni liście zmieniają kolory. Stają się 

żółte, czerwone, brązowe i spadają na ziemię. Dni stają się krótsze i robi się 

coraz zimniej. 

 - Nadchodzi zima. Po zimie wiosna, po wiośnie lato, po lecie znów jesień 

i znów zima… 

Dzieci mówią teraz po kolei. Najpierw wskazują na siebie a później na 

sąsiada: „Jestem zima, po zimie wiosna. Jestem wiosna, po wiośnie lato…”  

  

10. Układanie kalendarzy: „Pory roku”. 

Nauczyciel pokazuje dzieciom rozłożone na stolikach papierowe talerzyki  

z kolorowymi kołami:  

- Każdy z Was ułoży dookoła talerzyków kalendarz, na których będą pory 

roku. Na talerzykach znajdziecie żółte, niebieskie, zielone i czerwone koła. 

- Dzieci układają kalendarze, a nauczyciel podchodzi i pomaga tym, które 

mają kłopoty. Przyklejanie kartoników do talerzyków. 

- Potem dzieci czytają ułożone kalendarze:  

Nauczyciel poleca palcem dotknąć to, co na ich kalendarzach pokazuje porę 

roku (dzieci czytają: zima, wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień… 

itd.). 
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SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW 

 

Prowadząca: mgr Ewa Filipiak  

Data: 12.05.2009r. 

Grupa dzieci: 5-6 letnich 

Temat zajęcia: ,,Pszczółki i biedronki na łące”  

                                – zajęcie w systemie ,,Edukacja przez ruch” 

Cel ogólny: Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.  

Cele operacyjne: 

Dziecko: - potrafi nakreślić linie pionowe z zachowaniem  kierunku kreślenia, 

                - złoży koła, ułoży z nich pszczółkę i biedronkę, 

                - znajdzie różnice między  pszczółkami i biedronkami, 

                - policzy  pszczółki, biedronki powie ile ich jest, wskaże gdzie jest     

                   więcej, mniej. 

Środki dydaktyczne: 

Kredki świecowe w kolorach i odcieniach trawy, kartki formatu A-4 w kolorze 

jasnozielonym, laseczki, muzyka: my  darling asleep, klej, dla każdego dziecka : 

2 koła czarne, czerwone, żółte, pisak czarny.  

Literatura: D Dziamska ,, Edukacja przez ruch” – Kropki, kreski, owale, wiązki. 

 

Przebieg: 

A. Ćwiczenia graficzne, rytmiczne wykonane przy optymalnym ruchu całego  

ciała. 

 

1. Ruch do muzyki: kreślenie linii pionowych ( z góry w dół) jedną ręką, drugą, 

obiema na raz, na przemian; w powietrzu, na dywanie, po laseczkach, na 

plecach rodziców. 

 

2.Przy muzyce rysowanie kresek pionowych: 

- każde dziecko ma inny kolor kredki w ( odcieniach trawy) 

- na sygnał przekazywanie sobie kredek 

- na hasło zmiana miejsca przy stolikach. 

 

B. Swobodne działanie z wykorzystaniem różnorodnych technik, prowadzące do 

powstania karty pracy. 

Dziecko wykonuje pszczółkę i biedronkę  ( żółte 2 koła złożone, czarne całe, 

czerwone 2 koła złożone, czarne całe).  Dorysowuje szczegóły : paski, kropki, 

czułki, ozdabia wg pomysłu. Mogą pomagać rodzice obecni na zajęciu. 
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C. Zestawienie  indywidualnych kart pracy w kartę zespołową. 

 

Ułożenie swoich prac na dywanie utworzenie łąki, 

Chwalenie dzieci, analiza prac, 

Zabawa ruchowa przy piosence ,,Biedronka” razem z rodzicami. 

 

D. Wykorzystanie powstałej karty pracy do innych form działań dzieci. 

 

- liczenie pszczółek, biedronek, 

- szukanie różnic między pszczółkami, biedronkami, 

- liczenie pasków u pszczółek, liczenie kropek u biedronek, 

- określanie czego jest więcej, czego mnie, 

- określenie w którą stronę leci: pszczółka, biedronka, 

- tworzenie dekoracji do kącika przyrody, 

- odśpiewanie na zakończenie hymnu przedszkola. 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW 

 

Prowadząca: Elżbieta Utkowska 

Data: 15.06.2009 r. 

Grupa: 5- 6 latki 

Temat kompleksowy:  „W letni czas”. 

Temat zajęcia: Zabawy matematyczne „Wiem, która to strona lewa, 

prawa". 

Treść z podstawy programowej: 

Dostrzeganie i opisywanie różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami 

zjawiskami. Stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia. 

 

Cel ogólny: 

-Tworzenie sytuacji doskonalących umiejętność określania wyniku dodawania 

i odejmowania poprzez manipulowanie przedmiotami, przeliczanie ich, 

-Wspomaganie dzieci w poprawności wykonania zadań poprzez ćwiczenia 

kinezjologiczne, 

-Posługiwanie się pojęciami: strona : lewa, prawa, przed, obok, za, nad pod, 

 

Cel operacyjne: - dziecko: 

-posłuży się pojęciami: przed, obok, za, nad pod, 
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-określi stronę: lewą i prawą, 

 

Formy: indywidualna, grupowa, zespołowa, 

Metody: Słowna, czynna, zadań stawianych dziecku, 

Pomoce: Pluszowe misie, karty pracy „Ósemkowy obrazek”, ołówki, płyta 

„Kinezjologia”, frotki. 

Literatura: 

A. Łada- Grodziska, Anna ABC Program wychowania przedszkolnego XXI 

wieku, Warszawa 2000, E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska Dziecięca 

matematyka, łatwa trudna matematyka E. Włodarczyk. Metodyka i scenariusze 

zajęć z sześciolatkami w przedszkolu.. .M. Jachimska „Grupa bawi się i pracuje", 

M. Bogdanowicz „Ruch i piosenka dla najmłodszych", Sąsiadek 

Krzysztof: Zabawy paluszkowe, Poznań 2005. 

Przebieg zajęcia: 

1. Zabawa paluszkowa: Powitanie: 

Gdy się rączki spotykają. 

To od razu się witają. 

Gdy się kciuki spotykają, 

To od razu się witają. 

 

2. Autoprezentacja: Dziecko podchodzi do skrzyni z misiami, wybiera 

maskotkę i mówi: Jestem...  lubię bawić się... 

3. Zabawa „Miś i ołówek". 

-Ustalenie strony: lewej, strony prawej u siebie, założenie frotki, następnie 

u Misia. Seria zadań z układaniem ołówka z różnych stron Misia: połóż ołówek 

przed misiem, za misiem, po jego prawej stronie, po jego lewej stronie, pod 

misiem. 

4. Ćwiczenia Dennisona ,,Maluj motyla". 

5. Zabawa  „Zmienne trójki" 

- wspierające rozwój umiejętności matematycznych. 

Dzieci dobierają się trójkami, ustawiają w rzędach, określają miejsce gdzie 

stoją: przed, między, za, obok. Na sygnał muzyczny zmieniają swoje miejsce 

w zespole i określają swoją pozycję. Zabawie towarzyszy wiersz: 

 

Raz, dwa, trzy 

Gdzie teraz jesteś ty? 

Dwa, trzy, raz 

Pokaż to jeszcze raz. 
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Trzy, raz, dwa 

Kto się tutaj pcha? 

 

6. Ewaluacja:, która zabawa wam się podobała?. Na czym polegała zabawa 

z misiem? 

7. „Ósemkowy obrazek"- ozdabianie według pomysłu dzieci dowolną 

techniką obrazka na bazie „Leniej ósemki” (kredkami, pisakami, 

kolorowym papierem). 

8. Podziękowanie za wspaniałą współpracę. 

9. Pożegnanie gości. 

 

 

SCENARIUSZE SYTUACJI EDUKACYJNYCH 

Z KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DIAGNOZUJĄCEGO DLA DZIECI   

5 - LETNICH Z OBSZARU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ 

 

Przeprowadziła: mgr Ewa Filipiak 

Data: 13.03.2009r. 

Temat: Zabawy matematyczne z misiem. 

 

Cel ogólny: Znajomość podstawowych pojęć matematycznych. 

Cele zajęcia: 

- sprawne rozpoznawanie figur geometrycznych płaskich, 

- odwzorowywanie zbiorów za pomocą znaków graficznych, 

- porządkowanie wielkości przedmiotów wg wzrastającej cechy, 

- tworzenie rytmicznych układów, 

- porządkowanie zbiorów wg ich liczebności wzrastającej, 

- kształtowanie logiki myślenia, umiejętności pokonywania trudności, 

- uważne słuchanie objaśnień nauczycielki. 

 

Umiejętności dzieci- dziecko potrafi: 

- ustalić wielkość przedmiotów w stosunku do siebie, 

- porządkować zbiory wg wzrastającej liczby elementów, 

- odwzorować zbiór za pomocą znaków graficznych, 

- sprawnie rozpoznać kształt figur geometrycznych, 

- uchwycić rytm w danym układzie i kontynuować go.  
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Metody: 

- oglądowa 

- podająca 

- problemowa 

- praktycznego działania 

Formy: zespołowa i indywidualna 

Środki dydaktyczne: pacynka miś, karty pracy dla każdego dziecka, koperty z figurami, 

obrazki do demonstracji, mazaki, duża kostka. 

 

Przebieg: 

 

1. Powitanie dzieci przez ich przyjaciela – pacynkę misia - Witam tych, którzy przyszli dzisiaj 

do przedszkola pieszo, przyjechali autobusem, przyjechali samochodem, mają dobry humor, 

są smutni itp.  

2. Zaproszenie przez misia, aby dzieci pokazały, jak rośnie roślinka – dzieci zwijają się  

w kłębek a następnie powoli wstają. Zajęcie przez dzieci miejsca przy rozłożonych  

w szachownicę dywanikach. 

 3. Rozdanie każdemu dziecku kartki z narysowanymi pięcioma przedmiotami różnej 

wielkości. Zadaniem dzieci jest zaznaczenie mazakiem przedmiotów od najmniejszego do 

największego (tak jak wzrastała roślinka). 

4. Miś zaprasza do zabawy: – wymienione osoby mają wstać: chłopcy, dziewczynki, panie.  

5. Każde dziecko otrzymuje długi pasek z powtarzającym się rytmem, powinno odszukać 

powtarzający się rytm i kontynuować go.  

6. Zabawa z misiem: miś rzuca kostką, dzieci liczą ilość wyrzuconych oczek i podskakują 

odpowiednio tyle razy, ile wskazuje liczba oczek.   

7. Dzieci dostają koperty. W każdej jest komplet kartoników z kropeczkami, takimi jak na 

kostce - od 1 do 6. Zadaniem dzieci jest uporządkowanie kartoników od najmniejszej liczby 

oczek do największej. Należy przypomnieć, aby dzieci układały od lewej strony do prawej. 

8. Kolejna zabawa misiem – miś pokazuje dzieciom obrazki z różną ilością przedmiotów. 

Dzieci np. klaszczą, tupią, podskakują tyle razy ile jest przedmiotów na obrazkach. 

9. Każde dziecko otrzymuje kartkę na której są narysowane kwiaty (1 – 6), a pod każdym 

zbiorem kwiatów pusty prostokąt. W prostokącie dzieci rysują tyle kresek, ile jest kwiatów. 

10. Miś zaprasza, aby dzieci pokazały jak skacze pajacyk. Po demonstracji miś dowiaduje się 

z  jakich figur możemy zrobić pajacyka. 

11. Rozdanie dzieciom kopert z figurami, po ich wyciągnięciu i rozłożeniu na dywaniku 

dzieci podnoszą do góry wymieniony przez nauczycielkę kształt figury. 

12. Podziękowanie dzieciom i misiowi za wspólną pracę i zabawę. 

 

SCENARIUSZ ZABAW DLA DZIECI 6- LETNICH  

„MATEMATYCZNY PLAC ZABAW” 

 

Przeprowadziła: mgr Ewa Filipiak 

Data: 24.04.2009r. 

Temat: Matematyczny plac zabaw. 
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Cele ogólne : 

                     -nabywanie umiejętności dodawania i odejmowania , 

                     -rozpoznawanie i rozumienie znaków „+ i –„ 

                     -liczenie w zakresie 10 

Cele operacyjne: dziecko-liczy tak daleko jak potrafi, 

                                       -dodaje i odejmuje w zakresie 10 w sferze  

                                        manipulacyjnej i pamięciowej, 

                                       -rozpoznaje i rozumie symbole + i -, 

                                       -zna cyfry 1-10, 

                                       -potrafi słuchać, współpracować z innymi, 

                                       -potrafi opanować emocje, szczególnie o zabarwieniu negatywnym. 

                                       -czyta wyrazy i rozumie ich treść. 

Metoda: czynnościowa 

Forma: zespołowa, grupowa, indywidualna 

Pomoce: obrazki liczbowe, plakietki z zapisanymi działaniami matematycznymi w postaci 

dodawania, klamerki, klamerki cyfrowe, sznurek do zawieszenia plakietek, koski do gry, 

drewniane patyczki-kolorowe, kosz, tarcze do gier ze strzałką, plansze wędkarskie, rybki 

oznaczone znakami liczbowymi i cyfrowymi, wędki magnetyczne, rzemyki i koraliki, plansze 

logico - primo wraz z kartami pracy. 

Literatura: Zabawy matematyczne i logiczne w przedszkolu 

 

Przebieg; 

1.Zabawa z kostką: -odtwarzanie liczby wyrzuconych oczek, dokładanie, odkładanie, 

wyznaczanie wyniku poprzez dodawanie i odejmowanie, przeliczanie, odgadywanie zmian 

ilościowych w działaniach. 

 

2.Zagadki obrazkowo-liczbowe losowanie  kartoników  liczbowych z kosza, odnajdywanie 

zapisu cyfrowego, ustalanie wyniku-wykorzystanie klamerek cyfrowych-

przyporządkowywanie obrazów liczbowych do kartoników z zapisem matematycznym 

w postaci operacji dodawania, zawieszonych na linie w sali, oznaczanie sumy poprzez 

przypięcie klamerki z odpowiednim znakiem graficznym liczby. 

 

3.”Matematyczny plac zabaw” 

Nauczycielka informuje dzieci, że znalazły się na nietypowym placu zabaw, gdzie zamiast 

karuzeli i huśtawek znajdą inne zabawki i kąciki, -dzieci oglądają niezwykłe kąciki 

i wybierają interesującą dla siebie zabawę |dzieci mogą zmieniać plac zabawy,  

po zakończonych czynnościach| 

 

*JEZIORO-wędkowanie  

pomoce: wędki magnetyczne, plansze z wpisanymi działaniami matematycznymi w postaci 

dodawania i odejmowania, kartonowe rybki ze spinaczami, oznaczone cyframi. 

Dzieci otrzymują plansze (wrysowany kształt wiaderka z wpisanymi operacjami dodawania 

i odejmowania), rozwiązują działania czynnościowo lub w pamięci, odszukują wynik-łowią 

na wędkę odpowiednią rybkę i umieszczają w wiaderku. 
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pomoce: plansza z wrysowaną trasą wyścigu w formie spirali-meta oznaczona jako garaż, 

małe samochodziki, tarcza podzielona na kilka pól z cyframi od 0 do 5 ,poprzedzonych 

znakiem + lub -. 

Dzieci kręcą strzałką tarczy wyznaczającą szybkość poruszania się auta 

np.+3,przesuwają samochód do przodu o 3 pola,-1 cofają się do tyłu o 1 pole,0-oznacza stop. 

Wygrywa to dziecko, które pierwsze dotrze do garażu. 

 

*NASZYJNIK DLA KOLEŻANKI 
pomoce: tarcza ze strzałką –jak w powyższej zabawie, rzemyki, koraliki w różnych kolorach, 

klamerki. 

Dzieci otrzymują rzemyki z pięcioma koralikami, zabezpieczone klamerką przed zsunięciem. 

Nawlekają korale zgodnie z wskazaniami strałki;np.+2 dokładają koraliki,0-stop,-2 zsuwają 

odpowiednia liczbę korali. Wygrywa to dziecko, które pierwsze zakończy naszyjnik. 

 

*LOGICO-PRIMO 

pomoce: plansze logico-primo,  karty pracy dla każdego dziecka 

karty pracy opracowane przez nauczyciela ( zawierają zadania dla dzieci w formie 

obrazkowej i abstrakcyjnej-dodawanie i odejmowanie). 

 

 *STOI NA STACJ I LOKOMOTYWA 
pomoce: plansze z wrysowaną lokomotywą i wagonikami, na których wpisane są działania 

matematyczne np.2+4,8-4,10-5 itp. kartonowe, kolorowe koła-z jednej strony znajduje się 

cyfra| wynik dodawania lub odejmowania|, z drugiej litera, obręcz umieszczona 

w przeciwległym rogu sali, w której ułożone są koła. 

Zadaniem dzieci jest ułożenie kół w wagonikach zgodnie z działaniami a następnie 

odwróceniu kółek i odczytaniu hasła(co wiezie pociąg?)                                                                                          

                                                                                 

                                                     

                              ZAJĘCIE MATEMATYCZNE DLA DZIECI 6- LETNICH  

     

Przeprowadziła: mgr Ewa Filipiak 

Data: 6.03.2009r 

Temat: Zabawy z kołem 

 Cele ogólne: 

- rozpoznawanie danego kształtu i jego podstawowych cech równolegle z ustaleniem cech 

koloru czy liczebności zbiorów  

- posługiwanie się słowami: koło, kula w trakcie opisywania kształtu przedmiotów  

- oglądanie różnej wielkości kół, określanie wyglądu, podanie przez dzieci przykładów   

przedmiotów w kształcie kół, 

- klasyfikowanie wg. koloru, przeliczanie do pięciu, poznanie graficznego zapisu liczby jeden, 

- posługiwanie się określeniami: więcej, mniej, tyle samo, większe, mniejsze. 

 

Cele operacyjne - Dziecko : 

- potrafi wskazać koło 
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- rozpoznaje i nazywa poznawane kształty 

- posługuje się słowami koło, kula 

- segreguje wg określonej cechy 

- poznaje liczbę jeden 

 

Metody: słowna, czynna, oglądowa 

Forma: zadań stawianych dzieciom 

Pomoce:  koła o różnej wielkości, monety, guziki, koła plastikowe, okrągłe korkowe 

podstawki, klocek walec, korale, piłki, ołówek, pinezki, sznurek, kartki, podkładki. 

Przebieg: 

 

1. Oglądanie różnej wielkości kół. 

Polecenia nauczyciela typu: 

- przyjrzyj się kołom, zamknij oczy i jeszcze raz obejrzyj je palcami, zapamiętaj kształt. 

- weź do ręki klocek, oglądnij palcami, pokaż mi koła. 

- poturlaj piłkę w dłoniach  

- narysuj palcem na piłce koło. 

 

2. Określanie wyglądu . 

- jakie są? w czym są do siebie podobne? 

- obrysowywanie leżących na podłodze kół palcami, kreślenie owali w powietrzu 

- segregowanie wg. koloru, wielkości 

- porównywanie liczebności zbiorów (pojęcia: więcej, mniej, tyle samo) 

- pokazanie zapisu graficznego liczby jeden 

- układanie napisu koło, kula 

- utworzenie koła wspólnie z kolegą ( układ ciał) 

 

3. Zabawa do muzyki B. Strauss (dwa koła nr 14) 

4. Recytowanie krótkiego wiersza: 

 

Gdy rozejrzymy się uważnie wkoło, 

to zawsze zobaczymy jakieś koło. 

Może być jedno, cztery lub dwa. 

Ma je samochód i rower ma. 

Trzy - na skrzyżowaniu świecą się jasno 

Najpierw błysną, a potem zgasną. 

Widzisz, więc, że kół jest mrowie. 

A może ty jakieś podpowiesz? 

 

5. Podanie przez dzieci przykładów przedmiotów w kształcie kół 

6. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem piosenki "Koła" 

7. Praca z kartą pracy. 

 



61 
 

SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ Z KSZTAŁTOWANIA 

POJĘĆ MATEMATYCZNYCH 

 

Przeprowadziła: mgr Teresa Soja 

Data: 27.03.2009r. 

Grupa: 5, 6 – latki 

Temat: Zabawy matematyczne Do przodu i wspak. 

Treści z podstawy programowej: 

 

Poznawanie i rozumienie siebie i świata 

3. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, 

umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach. 

 

Cele zajęć: 

 Zapamiętanie, co dziecko włożyło do pudełka i wyjmowanie tego 

w odwrotnej kolejności. 

 

Cele operacyjne: dziecko: 

 Zapamięta kolejność wkładanych przedmiotów do pudełka. 

 

Metody: 

 podające: objaśnienie 

 praktyczne: samodzielnych doświadczeń 

 inne: ćwiczenia Dennisona. 

 

Formy aktywności: muzyczna, słowna, matematyczna, manipulacyjna. 

Literatura:  A. Łada – Grodzicka - ABC … Program wychowania 

przedszkolnego XXI wieku, E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska –

 Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi 

I zapamiętywania. s. 168. 

 

Pomoce dydaktyczne: dywaniki,  pudełka, tace, kasztany, klocki, szyszki, 

patyki, nakrętki po 1 zestawie dla każdego dziecka. 

   

 Przebieg: 

4. Powitanie: piosenka „Podaj rękę lewą …” 

5. Ćwiczenie Dennisona: Sowa, krążenie szyją. 

6. Zabawy manipulacyjne.  
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Dzieci siedzą na dywanie twarzą do nauczyciela. Przed każdym jest 

pudełko, a obok niego na tacy po 5 drobnych przedmiotów. Nauczyciel 

zwraca się do dzieci: 

-  Najpierw zobaczymy, co mamy na tacy. Sprawdzamy, czy wszyscy mamy 

to samo. Liczymy i pokazujemy: kasztany..., klocki drewniane..., szyszkę..., 

patyki..., nakrętki z butelek po wodzie mineralnej. 

-  Teraz zaglądamy do pudełka - jest puste. 

-  Patrzcie, w jakiej kolejności wkładam przedmioty do swojego pudełka. 

Uważajcie, bo musicie zapamiętać. Potem zrobicie tak samo. 

-  Uwaga na kolejność! Biorę 5 nakrętek - wkładam do pustego pudełka, biorę 

szyszkę - wkładam do pudełka, 3 patyki wkładam do pudełka, 2 kasztany 

wkładam do pudełka i na koniec wkładam tam 2 drewniane klocki. 

-  Zrobimy to teraz razem.  Zaglądamy do pudełka - jest puste. Bierzemy 

5 nakrętek - wkładamy do pustego pudełka, szyszkę - wkładamy do pudełka, 

3 patyki - wkładamy do pudełka, 2 kasztany - wkładamy do pudełka i na koniec 

wkładamy tam 2 drewniane klocki. 

-  Proszę wyjąć przedmioty z pudełka i położyć je na tacy. Uwaga! Wkładamy do 

pudełka przedmioty w takiej kolejności jak poprzednio. Popatrzę, czy wam się to 

uda. 

Jeżeli zadanie to okaże się dla dzieci zbyt trudne, trzeba zmniejszyć liczbę 

przedmiotów wkładanych do pudełka. Na przykład można włożyć: patyk, 

szyszkę i 3 nakrętki. Przy kolejnych powtórzeniach można zwiększać liczbę 

wkładanych przedmiotów. Gdy zdecydowana większość  dzieci potrafi już 

zapamiętać kolejność  pięciu wkładanych  do pudełka przedmiotów, trzeba 

zrealizować drugą część zadania. Nauczyciel zwraca się  do dzieci: 

-  Razem ze mną wkładajcie przedmioty do pudełka,  trzeba zapamiętać 

kolejność, bo będziemy je wyjmować w odwrotnej kolejności. 

-  Uważajcie, bo jest inaczej niż poprzednio. Zaczynamy. Do pudełka po kolei 

wkładamy: 3 kasztany..., 2 klocki..., 1 szyszkę..., 3patyki..., 5 nakrętek... 

-  Wyjmujemy w odwrotnej kolejności: 5 nakrętek..., 3 patyki..., 1 szyszkę..., 

2 klocki..., 3 kasztany... 

-  Teraz zrobimy to szybko. Wkładamy przedmioty do pudełka i zapamiętujemy 

kolejność.., w odwrotnej kolejności wyjmujemy je z pudełka. Znakomicie. 

 

7. Propozycja zabawy w parach. Dzieci mają do dyspozycji po jednym 

zestawie pomocy. Jedno dziecko wkłada przedmioty do pudełka, drugie patrzy 

i stara się zapamiętać, co i w jakiej kolejności zostało do niego włożone. Potem 
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wyjmuje przedmioty w odwrotnej kolejności. Pierwsze dziecko sprawdza, 

czy robi to poprawnie. 

8. Ewaluacja. Każde dziecko, któremu udało się bezbłędnie wykonać 

zadanie bierze 2 naklejki, a dziecko któremu ta sztuka się nieudała bierze 

1 naklejkę. Gdy opanuje tę sztukę pamięciową dostanie drugą naklejkę. 
 

 

 

 

 

ZABAWY  MATEMATYCZNYCH DLA GRUP I i II 
 

Prowadzące: Magdalena Rożek, Małgorzata Starzyńska 

Data: 24.03.2009. 

Grupa wiekowa: dzieci 3- i 4- letnie 

Temat kompleksowy: Chcę być zdrowy 

Temat zajęcia: Zabawy matematyczne  

Obszar tematyczny: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. 

Porozumiewanie się z dorosłymi oraz  innymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie 

w zabawie i sytuacjach zadaniowych. 

Treści programowe:  

 Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi 

w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych. 

Cele operacyjne: dziecko: 

 policzy do pięciu  

 nazwie kolory znajdujące się na kostce (czerwony, zielony, żółty, 

pomarańczowy, niebieski) 

 integruje się z grupą dzieci młodszych 

Metody: 

 Czynne: zadań stawianych dziecku  

 Słowne: objaśnienia i instrukcje 

 Inne: elementy pedagogiki zabawy, elementy metody W. Sherborne 

Pomoce: płyta CD do zabaw wg M. Bogdanowicz „Ruch i piosenka dla 

najmłodszych”; chusta animacyjna, papierowe rybki, wędka, papierowe figury 

geometryczne, kostka z kolorami 

Literatura: W. Szumanówna „Zabawy z najmłodszymi dziećmi”; 

M. Bogdanowicz „Ruch i piosenka dla najmłodszych”; A. Wasilak „Zabawy 

z chustą”; L. Bzowska, R. Kownacka, M. Lorek, A. Sowińska „Z zabawą i bajką  
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w świecie sześciolatka” 

Przebieg: 

1. Powitanie: Zabawa wg M. Bogdanowicz na świadomość palców: 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami. 

Jak jeden nie może, to drugi mu pomoże. 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami. 

Jak drugi nie może, to trzeci mu pomoże. 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami. 

Jak trzeci nie może, to czwarty mu pomoże 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami. 

Jak czwarty nie może, to piąty mu pomoże 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami. 

Jak piąty nie może, to rączka mu pomoże 

Dzieci stukają kciukami obu rąk o siebie, przy słowach „drugi mu pomoże” 

dołączają palce wskazujące. W ten sposób dołączają kolejne palce, a przy końcu 

piosenki (rączka mu pomoże) klaszczą w dłonie. 

2. Zabawa ruchowo- muzyczna z piosenką „Dwa koła” 

3. Zabawa matematyczna „ Wycieczka na ryby” 

4. Wyliczanka: 

Pierwszy palec, drugi, trzeci- tak umieją liczyć dzieci. 

Czwarty, piąty palec mam. Widzisz? Umiem liczyć sam. 

 

5. „Grupa pięć” 

Podczas grania rytmicznej muzyki dzieci poruszają się po sali. Muzyka milknie 

i prowadząca woła np.: „Grupa trzy”. Uczestnicy formują wtedy jak najszybciej 

trzyosobowe grupy. Każdy, kto zostanie bez grupy, staje obok prowadzącej. 

Następnie prowadząca podaje krótką instrukcję, np.: „Policzcie głośno osoby 

w waszej grupie”. Następnie kontynuujemy zabawę, wywołując za każdym 

razem grypy o innej liczbie uczestników. Jeżeli prowadząca zawoła „Grupa 

pięć”, zamiast tworzenia grup uczestnicy jak najszybciej siadają na podłodze. 

6. Zabawa matematyczna „Skacz i licz” 

7. Zabawa paluszkowa wg Szumanówny: 

Ten pierwszy to nasz dziadziuś – dzieci pokazują kciuk 

A obok babunia- palec wskazujący 

Największy - to tatuś- palec środkowy 

A przy nim- mamunia- palec serdeczny 
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A to jest dziecinka mała! Tralalala la la- palec mały 

A to- moja rączka cała! Tralalala la la- cała ręka 

 

8. „Po mojej prawej stronie jest puste miejsce …” 

Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel ma po swojej stronie puste miejsce 

i rozpoczyna zabawę, wypowiadając kwestię „Po mojej prawej stronie jest puste 

miejsce i zapraszam tutaj …” i wymienia imię wybranej osoby. Wybrane 

dziecko siada w tym miejscu, a zabawę kontynuuje osoba, po której prawej 

stronie jest puste miejsce. 

 

9. „Pląs – Magiczna liczba siedem” 

Stoimy w kręgu. Rytmiczne chodzimy i śpiewamy tekst: 

Czy znasz, czy znasz 

magiczną liczbę „siedem”? 

Czy znasz, czy znasz 

magiczną liczbę „siedem”? 

Następnie nauczyciel śpiewa i pokazuje dalszy ciąg pląsu: 

To jest jeden- wysuwa do przodu prawą nogę. 

Dzieci powtarzają słowa i gesty nauczyciela. Znów śpiewamy pląs od początku 

i dodajemy kolejne liczby. Te, które były już wymienione, śpiewamy 

i pokazujemy razem, nowe- najpierw nauczyciel, a potem dzieci. 

To jest dwa- wysuwamy do przodu lewa nogę 

To jest trzy- klękamy na prawe kolano 

To jest cztery- klękamy na lewe kolano 

To jest pięć- opieramy prawy łokieć o podłogę 

To jest sześć- opieramy lewy łokieć o podłogę 

To jest siedem- opieramy brodę o podłogę 

Już znam, już znam 

magiczną liczbę siedem- rytmicznie chodzimy w kręgu 

 

10. „Gra w kolory” 

Uczestnicy stoją wokół chusty. Kolejno rzucają kostką, której pola odpowiadają 

kolorom cząstek chusty. Prawo rozpoczęcia gry ma ten, kto wyrzuci ściankę 

z kolorem czerwonym. Jeśli poda poprawną nazwę koloru, staje na czerwonej 

cząstce chusty. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara uczestnicy przesuwają się 

na pole odpowiadające kolorowi wyrzuconemu na kostce. Wygrywa ten, kto,  
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jako pierwszy, przejdzie przez wszystkie kolory. 

11. „Szukanie skarbu” 

Chętne dziecko wychodzi z sali. Pozostałe dzieci chowają skarb- np.: zabawkę. 

Następnie zapraszamy dziecko, które było za drzwiami, i mówimy, jak ma dojść 

do skarbu, kierując jego krokami, np.: „w prawo”, „w lewo”, „stop”, „idź do 

przodu” itp. 

 

KONKURS MATEMATYCZNY 5-6 LATKI 

 

Prowadząca: Elżbieta Utkowska 

Temat: Z pszczółką Mają porównujemy, mierzymy i liczymy. 

Treść z podstawy programowej: 

Dostrzeganie i opisywanie różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami 

zjawiskami. Stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia. 

 

Cel operacyjny: dziecko: 

-policzy, porówna oraz ustali, w którym zbiorze jest więcej elementów. 

Metody: 

-podające: objaśnienie, 

-poszukująca: rozmowa., zagadki, 

-praktyczne: samodzielnych doświadczeń 

 

Literatura:  

A. Łada – Grodzicka - ABC.. .Program wychowania przedszkolnego 

XXI wieku, E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska „Dziecięca matematyka, 

łatwa trudna matematyka” E. Włodarczyk, Metodyka, i scenariusze zajęć 

z sześciolatkami w przedszkolu... 

 

Pomoce: maskotka pszczółki Mai, kartoniki z liczbami w zakresie 

dziesięciu, 2 obręcze, 4 sznurki, krążki, 40 zapałek,2 modele butów, kolorowe 

klocki, 2 kostki do grania, kolorowanki z pszczółką Mają, kolorowe piłki. 

 

1. Powitanie. 

Witam was, witam was 

Zaczynamy już czas, 

Jestem ja, jesteś ty 

Raz, dwa, trzy,(powtórzyć 3x). 



67 
 

2. Wprowadzenie: Zapoznanie dzieci z celem, spotkania, 

3. Ćwiczenia Dennisona przy muzyce „Przepis na tańczącą ósemkę”. 

4. Wyliczanka  „Świeci  słońce pada deszcz” - wybranie dwójki dzieci do 

konkursu- po jednym dziecku z grupy III i IV, 

5. Zabawa matematyczna „Polowanie na Tygryska”. 

   - Rzucanie  i  przeliczanie oczek w dwóch rzutach - dodawanie  oczek, 

   porównywanie liczebności: mniej, więcej, tyle samo. 

   -  Porównywanie długości dwóch sznurków:  zadanie  dla  dzieci:  jeden 

   ułożony poziomo, drugi w zygzak 

   - Określenie liczebności patyczków: zadanie dla dzieci: ułożonych w domek 

i choinkę. 

   - Porównywanie  liczebności klocków: ułożone w wieżę, rozłożone na 

   płaszczyźnie. 

   - Sznurowanie butów na modelu. 

6. Podsumowanie: 

   Ewaluacja dziecko podając maskotkę pszczółki opowie: „Która zabawa mu 

   się podobała?” 

   - przeliczanie punktów, 

   - ogłoszenie wyników, 

   - podziękowanie za wspólną zabawę, 

   - wręczenie upominków dla wszystkich dzieci. 

7. Pożegnanie dzieci się dzieci hymnem przedszkola. 

 
 

ZABAWY MATEMATYCZNE 

 

WYLICZANKI  DLA  3-LATKÓW 

 
Opracowanie wyliczanki jest dobrym ćwiczeniem pamięci. 

Wyliczanki są przydatne do kształtowania umiejętności liczenia. Występuje tam 

rytmiczne wskazywanie obiektów i oznaczanie ich zastępczym słowem, 

dokładnie tak, jak w trakcie liczenia! 

                          Raz, dwa, trzy, szukasz ty. 

Nauczyciel ma dwa pudełka (z wieczkiem). Do jednego wkłada np. 

kasztan - dziecko to widzi. Zmienia układ pudełek i zaczyna wyliczankę: 

Raz, dwa, trzy, szukasz ty 

Dziecko zagląda do pudełka i wyciąga kasztan. Recytując wyliczankę 

akcentuje się wyrazy lub sylaby, wskazując na przemian bawiące się osoby. 
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Wyliczanki powtarza się wielokrotnie, chodzi o rytm. 

 

Np. Siedzi zajączek na łące. 

Liczy pieniądze w skarbonce. 

Jeden, dwa, trzy... 

 

Pan Majewski miał trzy pieski: 

czerwony, zielony, niebieski... 

 

Ene, due, rabe. 

Złapał bocian żabę... 

 

Zabawa konstrukcyjna 

 

W pojemnikach są klocki (zestawy 10-klockowe). Można sprawdzić, czy 

w każdym z nich jest tyle samo? 

Czy w budowlach jest tyle samo klocków? 

Kto użył więcej klocków? 

Które dzieci użyły tyle samo? 

Może sprawdzisz. 
 

Sytuacja edukacyjna „Tu pięć palców i tu pięć palców”. 

Nauczyciel siada za dzieckiem, (oboje patrzą w tę samą stronę), obejmuje 

dziecko i bierze do ręki dziecięcą dłoń, pokazuje gestem palce i mówi: Palce, Ile 

tu palców? Policzymy, Każdy palec policzymy: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 

Pięć palców...A tu (pokazuje palce drugiej dziecięcej dłoni)? Ile tu palców?... 

Policzymy. Każdy palec osobno: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 

Tu także jest pięć palców... 

A moje palce? Ile mam tu palców (pokazuje swoją dłoń)? Policz! Każdy palec 

policz. Dziecko liczy, a nauczyciel podpowiada liczebniki. Na koniec drugą 

dłoń, aby dziecko policzyło palce. Liczenie palców trzeba wielokrotnie 

powtarzać. 

Trzylatki nie potrafią jeszcze liczyć na palcach, ale mogą liczyć swoje 

palce. W ten sposób przygotują się do liczenia na palcach. Im wcześniej się to 

stanie, tym lepiej dla rozwoju umysłowego dziecka. 

 

Zabawa „Układamy pajacyki” 

(przekształcenie wzoru) 
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Dziecko układa z dużych klocków a nauczyciel z małych. Nauczyciel 

proponuje dziecku układanie tego samego pajacyka. 

 
 

Nauczyciel zachęca dziecko do ułożenia wzoru według własnego pomysłu. 
 

Propozycja: B. Mielka 

 

Zabawa „Zmienne trójki” 

- wspierające rozwój umiejętności matematycznych.  

Dzieci dobierają się trójkami, ustawiają w rzędach, określają miejsce 

gdzie stoją: przed, między, za, obok. Na sygnał muzyczny zmieniają swoje 

miejsce w zespole i określają swoją pozycję. Zabawie towarzyszy wiersz: 

 

Raz, dwa, trzy 

Gdzie teraz jesteś ty? 

Dwa, trzy, raz 

Pokaż to jeszcze raz. 

Trzy, raz, dwa 

Kto się tutaj pcha? 
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Zabawa „Miś i ołówek". 

- ustalenie strony: lewej, prawej u siebie, założenie frotki, następnie dziecko 

kładzie dłonie na łapach u Misia, aby ustalić prawą i lewą. Potem następuje seria 

zadań z układaniem ołówka z różnych stron Misia: połóż ołówek przed misiem, 

za misiem, po jego prawej stronie, po jego lewej stronią pod misiem itp. 

 

1. W trakcie tych zabaw dziecko ustala stronę lewą i prawą 

2. Zabawy te pozwalają utrwalić orientację przestrzenną względem siebie, 

jak i kolegi oraz zabawek. 

3. Każde rozwiązanie zadania przez dziecko jest dobre - informuje 

o poziomie, na którym ono się znajduje. Dziecko musi dokładnie 

rozumieć zadanie i wszystkie polecenia. 

 

Propozycja: E. Utkowska 

 

ZABAWY MATEMATYCZNE 

 

Zabawa matematyczna „Wycieczka na ryby” 

 

Wycięte ryby z kartonu, ponumerowane od 1 do 9. Na każdej rybie odpowiednia 

liczba kropek. Do nosa każdej ryby przypięty duży spinacz, magnes 

przymocowany do wędki do końca sznurka. Dziecko łowi ryby rozpoznając 

kolor ryby, liczbę, odczytując ją lub liczy kropki. 

 

„Potrafię sortować kolorowe kartoniki i ustalać, ile ich jest” 

 

Segregowanie kartoników wg kształtu i liczenie, ile ich jest? 

- trzeba posegregować kartoniki wg kształtu: osobno koła, osobno trójkąty 

- należy policzyć, ile jest kół, ile jest trójkątów? 

Segregowanie kartoników wg kolorów i liczenie, ile ich jest? (osobno czerwone, 

osobno żółte). 

Ustawianie kartoników w szeregu, liczenie ich. Najpierw czerwone, pod nimi 

żółte. Liczenie cichutko kółek, osobno w każdym szeregu… Pokazanie na 

palcach. Ile jest czerwonych?... Ile jest żółtych?...Po tyle samo. 

 

W miarę gromadzenia doświadczeń w liczeniu, dzieci znają i potrafią 

wymienić coraz więcej liczebników we właściwej kolejności. Oznacza to, że 

rośnie zakres liczebników, którym dziecko nadaje należyty sens. Jednocześnie 
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dziecko zaczyna być przekonane, że liczebniki trzeba wymieniać we właściwej 

kolejności.  

Układanka z marchewki 

 

Czego uczysz: Liczenia, łączenia części w całość. 

 

Co robisz: Przygotuj wcześniej marchewki, myjąc je i skrobiąc, usuwając natkę 

i tnąc na kawałki. Przechowuj każdą marchew w oddzielnej kopercie. Pozwól 

dziecku wybrać kopertę, ułożyć w całość marchewkę, głośno licząc wszystkie 

jej kawałki. Na koniec pozwól dziecku zjeść tę marchewkę. 

 

O czym rozmawiasz: O liczeniu, o tym, że części tworzą całość, o warzywach, 

układankach. 

 

Bardzo często rodzice i opiekunowie pytają, jakie umiejętności dziecko 

powinno rozwinąć, by dało sobie radę z doświadczeniami matematycznymi, 

z którymi zetknie się w pierwszej klasie. Można tu wymienić następujące 

umiejętności: 

 dobrze rozwinięte słownictwo, 

 doświadczenie w gotowaniu, podczas którego dziecko powinno ważyć 

i mierzyć, 

 umiejętności liczenia od 1 do 10, 

 znajomość tego, że pod nazwą cyfry kryje się liczba, 

 umiejętność rozpoznawania liczb na osi liczbowej, 

 doświadczenie w szacowaniu, 

 umiejętność dodawania elementów do zbioru mniejszego niż 10 –

 elementowy i płynnego liczenia w tym zakresie, 

 umiejętność odejmowania niektórych elementów ze zbioru mniejszego 

niż 10 – elementowy i liczenia pozostałych elementów, 

 umiejętność szkicowania liczb, 

 znajomość tego, że części tworzą całość, 

 umiejętność mówienia o wczoraj i o jutrze, 

 umiejętność rozpoznawania monet. 

 

Zgaduj-zgadula 

Zagraj z dzieckiem w prostą grę. Pozwól dziecku trzymać w dłoniach od 

2 do 10 przedmiotów i potrząsać nimi (monety, guziki lub inne małe 
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przedmioty, które przy potrząsaniu powodują hałas). Potrząsając nimi dziecko 

powie: „Zgadnij, ile ich mam!” Trzeba zgadnąć, iloma przedmiotami dziecko 

potrząsa (sądząc po odgłosie). Następnie ty potrząsaj przedmiotami, a dziecko 

niech zgaduje. Po każdej zgadywance sprawdź, ile było przedmiotów licząc je. 

 

       Propozycja: Małgorzata Starzyńska 

 

 

JAK UCZYĆ DZIECI WIERSZY PRZEZ POWTARZANIE? 

 

 Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców „Dzieci uczą misie wiersza 

Psie smutki”. Nauka wiersza miała charakter zabawy. Dzieci uczyły się 

i powtarzały wiersz w całości. Wiersz był inscenizowany gestem, mimiką 

i ruchem ciała, pomagało to dzieciom lepiej dostrzec i przeżywać piękno 

wiersza. Łączenie tego co mówią dzieci z gestem i mimiką pomagało  

w pamięciowym uczeniu się. Interpretacja wiersza ruchem i gestem pomagała 

dzieciom przypomnieć sobie, w jakiej kolejności i co trzeba powiedzieć: łatwiej 

pamiętały sekwencję ruchową i dzięki temu mogły, recytując wiersz, 

przypomnieć sobie słowa towarzyszące ruchom i gestom. Sytuacja zabawowa 

w naturalny sposób skłoniła dzieci do wielokrotnego powtarzania wiersza razem 

z nauczycielem. Dzieci miały za zadanie mówić wyraźnie i spokojnie wiersz 

kilka razy, a na koniec sprawdziły czy misiu umie wiersz. Wiersz powtarzaliśmy 

przy każdej nadarzającej się sytuacji. Przez kilka dni po zajęciu dzieci 

podchodziły ze swoimi misiami dumne, że ich misiu umie wiersz na pamięć. 

Warto przy tej okazji uczyć dzieci autoprezentacji. Dzieci muszą być także 

podziwiane za to, że tyle potrafią. 

 

AUTOPREZENTACJA 

Jedną z zabaw, którą prowadziłam często jest autoprezentacja: 

„nazywam się … mieszkam w … przy ulicy … w domu … na piętrze …”, 

„jestem … moją ulubioną bajką jest …”, „w przyszłości chciałabym/chciałbym 

zostać …”. 

„Potrafię miło się zaprezentować innym” – dla niektórych dzieci to 

niełatwe zadanie. Dziecko ma stanąć w wyznaczonym miejscu i przedstawić się 

rówieśnikom, starszym dzieciom lub rodzicom. Dla dzieci nieśmiałych jest to 

trudne zadanie. Dlatego dziecko powinno być obdarzone życzliwą uwagą 

i akceptacją, chodzi o to aby dziecko czuło się wyróżnione, pomaga to 

w przełamaniu nieśmiałości. Autoprezentacja jest jedną z wielu kompetencji 
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społecznych, które należy powtarzać, a także organizować wiele podobnych 

zabaw czy zadań. Jedną z takich zabaw, która pomaga dzieciom wypowiedzieć 

się w sposób niewerbalny jest pantomima. Każda nadarzająca się okazja jest 

dobra na to aby kształtować umiejętności miłego sposobu zaprezentowania się 

innym, np. zajęcia otwarte, urodziny, imieniny, imprezy i uroczystości 

przedszkolne, teatrzyki, goście ze szkoły, praktykantki, itp.  

Jak uczyć dzieci wierszy na pamięć i autoprezentacja jest bardzo 

dokładnie opisana krok po kroku w książce E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, 

E. Zielińskiej „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi  

i zapamiętywania”. 

 

  Opracowała: Teresa Soja 

 

 

 

 

RECENZJA KSIĄŻEK PROF. E. GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ 
 

 Wszystkie publikacje autorstwa E. Gruszczyk – Kolczyńkiej polecane są 

nauczycielom, terapeutom, studentom, a także rodzicom. Napisane są w formie 

poradników w których znajdują się scenariusze zajęć, opisy konkretnych zabaw, 

zadań i ćwiczeń dla dzieci. Cele są jasno określone, zadania dla dzieci są 

szczegółowo opisane krok po kroku z zachowaniem stopnia trudności, a także 

z komentarzem metodycznym, co ułatwia nauczycielowi podsumowanie zajęć 

i własną refleksję. Opracowano także „pakiety pomocy” do „Wspomagania 

umysłowego trzylatków, czterolatków, pięciolatków i dzieci starszych wolniej 

rozwijających się” wraz z instrukcją. Nauczyciel może sam zorganizować sobie 

bazę pomocy do zajęć, korzystając m. in. ze skarbca matematycznego.  

 W publikacji „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupienia 

uwagi i zapamiętywania”, autorka przedstawia scenariusze działań, które 

pomagają dzieciom w skupianiu uwagi, zapamiętywaniu tego, co jest ważne 

i potrzebne, jak skutecznie uczyć dzieci wierszy na pamięć, jak nauczyć dzieci 

autoprezentacji, jak obdarzać uwagą innych, jak układać i rozwiązywać zadania 

z treścią, itp.  

 Ciekawą propozycją są „Ilustrowane opowiadania” Dorosły opowiada –

 dzieci ilustrują wraz z pakietem pomocy – jest to oryginalna metoda 

wspomagania rozwoju myślenia oraz zdolności do skupiania uwagi 

i zapamiętywania u dzieci od 4 do 7 roku życia.  

 ,,Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę 

w szkole” stanowią świetny materiał do konstruowania programów pracy 

indywidualnej dla dzieci w przedszkolu. Celem takich zajęć jest wspomaganie 
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rozwoju czynności intelektualnych oraz kształtowanie umiejętności 

sprzyjających osiąganiu gotowości szkolnej. 

 Zachęcam do zapoznania się z rozwiązaniami metodycznymi, które 

proponuje prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska gdyż publikacje jej autorstwa czy 

pod jej redakcją są napisane prostym językiem, polecenia sformułowane krótko, 

zwięźle i są zrozumiałe dla dziecka. 

 

Opracowała: mgr Teresa Soja 

 

 

 

WIERSZYKI MATEMATYCZNE  

wyszukały w Internecie: mgr Ewa Filipiak, 

 mgr Elżbieta Utkowska 

 

"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 górę, 

jakbyś chciał przeskoczyć górę. 

Siedem to jest kroczek w prawo, 

osiem -możesz biec już brawo. 

A na dziewięć -"liczba" krzyknij! 

I na koniec stojąc w miejscu 

wolno policz do dziesięciu! 

 

Można zacząć zabawę od jednego dziecka -słonika i ono stopniowo dobiera do koła  

następne dzieci -słoniki: 

 

Słonik poszedł tańczyć pod kwiatami pomarańczy. 

Jeden słoń to bardzo mało ,drugiego mu się zachciało, by we dwóch zatańczyć! 

 

Dwa słoniki poszły tańczyć pod kwiatami pomarańczy. 

Dwa słoniki to za mało, trzeciego im się zachciało, by we trzech zatańczyć itd itp. 

 

,,Pączki" 

Można zaczynać od dowolnej cyfry lub liczby znanej dzieciom. 

 

Pięć pączków z rodzynkami 

na wystawie sklepu z ciastkami 

błyszczało lukrem cudnie. 

Lecz pewien chłopiec w samo południe 
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kupił jednego i zjadł go z lukrem. 

 

Cztery pączki z rodzynkami......itd 

 

"Żabki" 

Dzieci same będą odtwarzały role żabek ,bawią się również tym wierszykiem przy  

stole (no rysowały żabki, wycięły i potem się bawiły w rankach gdy było mniej dzieci), 

 Dziesięć pękatych, zielonych żab nad stawem wiodło głośny spór. 

Rech, rech, rech... 

Jedna już miała tego dość i z pluskiem dała nura w toń, 

zostało tylko dziewięć żabek ech... 

Dziewięć pękatych ,zielonych żab nadal toczyło głośny spór. 

I znowu jedna miała dość i z pluskiem dała nura w toń. 

zostało tylko siedem żabek ech.... 

Osiem......itd 

 

"Nogi" 

W sieci nad dużymi drzwiami, 

wisi pająk z ośmioma nóżkami. 

Nad nim pszczoła gra, 

sześć włochatych nóżek ma. 

Kot na cztery łapy spada, 

ja dwie nogi mam to nie żadna wada. 

A dżdżownica długa ,blada żadnej nogi nie posiada.  

 

,,Rozmyślania Kubusia Puchatka” 

Policzymy co się ma:  

mam dwie ręce, łokcie dwa,  

dwa kolana ,nogi dwie.  

Wszystko pięknie zgadza się.  

Dwoje uszu, oczy dwa  

no i buzię też się ma,  

A ponieważ buzia je  

chciałbym buzie mieć też dwie!  

 

,,Palce" 

DZIESIĘĆ PALCÓW 

- Mam dziesięć palców małych 

i wszystkie są moje. 

Jak chce to nimi zrobię 

wiele rzeczy wspaniałych. 

Mogę zamknąć je mocno 

i otworzyć szeroko. 

Mogę złożyć je razem 

albo schować za siebie.  

Mogę podnieść je w górę 

lub opuścić je w dół. 
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,,DZIESIĘĆ BAŁWANKÓW” W. Chotomska  

Dziesięć bałwanków 

było w jednym lesie, 

ni mniej, ni więcej, 

tylko właśnie 10. 

 

Jeden się drapał 

do dziupli na drzewie 

i tak się zdrapał, 

że zostało 9. 

 

Dziewięć bałwanków 

stało na polanie, 

dokładnie dziewięć, 

bałwan przy bałwanie. 

 

Lecz jeden poczuł, 

że go kręci w nosie. 

Jak zaczął kichać, 

to zostało 8. 

 

Osiem bałwanków 

stało w dalszym ciągu, 

lecz jeden bał się 

mrozu i przeciągów. 

 

Więc włożył kożuch 

i okrył się pledem. 

Jak go odkryli, 

to już było 7. 

 

Z siedmiu bałwanków 

jeden zaraz orzekł, 

że się poślizgać 

warto na jeziorze. 

 

Lecz ledwie zdążył 

na jezioro wleźć, 

wpadł w taki poślizg, 

że zostało 6. 

 

Tych sześć bałwanków 

stałoby do teraz, 

lecz jeden bałwan 

zaczął się rozbierać. 

 

Chciał się ochłodzić, 

miał na kąpiel chęć -  

jak się rozebrał, 

to zostało 5. 

Z pięciu bałwanków 
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jeden zaraz ubył, 

bo go ciekawość  

przywiodła do zguby. 

 

Nie wiedział po co 

są kaloryfery - 

jak się dowiedział, 

to zostały 4. 

 

Cztery bałwany 

stały w dwuszeregu, 

lecz jeden zaczął 

tupać na kolegów. 

 

Tupał i tupał, 

bo był strasznie zły, 

i tak się stupał, 

że zostały 3. 

 

Te trzy bałwanki 

długo nie postały, 

bo jeden bałwan 

znał świetne kawały. 

 

Z własnych dowcipów 

śmiał się: - Cha! Cha! Cha! 

i pękł ze śmiechu, 

i zostały 2. 

 

A jak została 

tych bałwanków dwójka, 

to się zaczęła 

między nimi bójka... 

 

Dziesięć bałwanków 

było na polanie. 

Ile zostało? 

Oto jest pytanie! 

Różne 

 

Jeden mały miś zupkę sobie jadł, 

Przyszedł drugi miś i były misie dwa. 

Dwa małe misie pukały mocno w drzwi, 

Przyszedł jeszcze jeden i były misie trzy. 

Trzy małe misie znalazły uli wiele, 

przyszedł jeszcze jesień i były misie cztery. 

Cztery małe misie zrobił nagle bęc, 

Przyszedł jeszcze jeden i było misiów pięć. 

Nagle wszystkie pszczoły z uli wyleciały 
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i małe misie szybko uciekały. 

Raz i dwa, raz i dwa - pewna pani miała psa. 

Trzy i cztery, trzy i cztery - pies ten dziwne miał maniery. 

Pięć i sześć, pięć i sześć - wcale kości nie chciał jeść. 

Siedem, osiem, siedem, osiem - wciąż o lody tylko prosił.  

Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć - kto z nas lody mu przyniesie? 

Może ja , może ty... 

Licz od nowa. Raz, dwa, trzy! 

 

10 palców mam  

każdy stoi sam  

czasem sobie porachuję  

czy któregoś nie brakuje  

czy je wszystkie mam  

czy je wszystkie mam  

Pierwszy palec wielki  

wskazujący na figielki  

trzeci palec to największy  

a ten czwarty trochę mniejszy  

piąty to paluszek mały  

oto szereg cały!! 

 

Raz, dwa, to jest gra trzeba wszystko zliczyć. 

Dom ma okna dwa, i jedno w piwnicy. 

Trzy, cztery są pory dnia i roku,  

a pięć chcemy mieć z każdego przedmiotu.  

Sześć, siedem, to razem jest trzynaście, 

Siedem mamy lat prawie wszyscy w klasie. 

śpiewamy z pokazywaniem liczby lat na palcach 

 

Jeden, dwa, trzy, 

Tu wróbelek patrzy, 

Cztery, pięć, sześć, 

Dajcie mu coś zjeść, 

Siedem, osiem, 

Ziarnko mu przynoszę, 

Dziewięć, dziesięć, 

Jedz wróbelku, jedz, 

Dziesięć, dziewięć, 

Osiem, siedem, 

Sześć, pięć, cztery, 

Trzy, dwa, jeden. 

 

,,Kropki biedronki” 

Biedronka siedem kropek miała: 

pierwszą od chmurki dostała, 

drugą od słonka złotego, 

trzecią od wiatru dużego, 

czwartą od deszczu kropelki, 
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piątą od ziemi karmicielki, 

szóstą od dziadka co przechodził drogą, 

siódmą...już nie wiem od kogo. 

Wszystkie siedem nosiła w komplecie 

Żeby szczęście dawały dzieciom ! 

"Dwa razy dwa" - Jan Brzechwa 

Niech mi powie, kto ma chęć 

i kto chce być ze mną szczery, 

czy dwa razy dwa jest pięć, 

czy dwa razy dwa jest cztery? 

Kot zamruczał: "Chyba kpisz, 

czy to dla mnie jest robota? 

Mnie obchodzi jedna mysz, 

a rachunki - nie dla kota". 

Pies wykonał dziwny ruch: 

"Ja nie jestem na usługi! 

Umiem liczyć, lecz do dwóch". 

Po czym warknął raz i drugi. 

Koń powiedział jednym tchem: 

"Łeb mam duży, lecz ubogi. 

I to tylko dobrze wiem: 

każdy koń ma cztery nogi". 

Wół najpewniej z nich się czuł, 

rzekł: "Sprawdziwszy cztery kąty, 

stwierdzam fakt, że jako wół 

w mej oborze jestem piąty." 

Kogut zapiał: "Ja mam raj - 

macham tylko pióropuszem, 

lecz nie znoszę przecież jaj, 

a więc liczyć też nie muszę". 

Rzekła kaczka: "Kwa – kwa - kwa, 

z dziećmi chadzam na spacery, 

mam ich tu dwa razy dwa, 

czyli mam kaczątka cztery". 

 

"Dziesięć piłek" 

Kup mi tato piłkę 

prosi Krzyś. 

Dobrze synku, chodź do sklepu 

- kupimy ją dziś. 

W sklepie bardzo trudny wybór, 

- tyle piłek jest... 

A co jedna to ładniejsza... 

Na pierwszej jest pies, 

na drugiej kaczki, 

na trzeciej szlaczki, 

czwarta jest w kratki. 

A piąta w kwiatki. 
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Szósta ma kółka, 

na siódmej mknie jaskółka, 

ósma ma wiatraki, 

a dziewiąta ptaki. 

Na największej dziesiątej jest miś, 

właśnie tę wybrał Krzyś.  

"Kto powie?" - Maria Czerkawska 

 

Przez sad idzie mały Maciuś 

śmieje się do słonka, 

a tu pac - czerwone jabłko 

rzuca mu jabłonka. 

 

Podniósł jabłko idzie dalej 

a wtem obok dróżki 

pac, pac - co to - stara grusza 

zrzuciła dwie gruszki. 

 

Podniósł Maciuś żółte gruszki 

bardzo jest szczęśliwy 

znów pac, pac, pac - trzy śliweczki 

spadły z gęstej śliwy. 

 

Niesie Maciuś jabłko, śliwki, 

gruszki co się złocą. 

- Kto z was Maciusiowi policzy 

ile ma owoców? 

 

"Kwiaciarka" 

Proszę państwa! Bardzo proszę! 

Mam tu kwiatów pełne kosze. 

Jeden narcyz, dwie konwalie, 

trzy stokrotki ... a każdy jak malowany. 

- I co dalej? 

Cztery żółte tulipany ... 

Pięć irysów fioletowych 

i goździków pięć różowych. 

Mam trzy bratki kolorowe, 

oraz siedem pięknych róż. 

Dziesięć fiołków - także mam. 

Chodź, proszę policz sam. 

"Liski" -W. Chotomska 

Cztery małe, rude liski 

piły mleko z jednej miski. 

Jeden lisek z drugim liskiem 

powsadzały łapki w miskę. 

Trzeci lisek z czwartym liskiem 
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weszły w miskę z wielkim piskiem. 

I wylały mleko z miski 

cztery małe rude liski. 

 

"W ptasiej stołówce" - D. Gellner 

Przyleciało wróbli sześć, 

zaczynają obiad jeść. 

Jeden ziarno dziobie, 

chwali przysmak sobie. 

Drugi na talerzu 

skubie bułkę świeżą, 

trzeci okruszynki 

wybiera ze skrzynki. 

Czwarty, piąty ptaszek 

dziobią zgodnie kaszę. 

Szósty głową kręci, 

na nic nie ma chęci 

i widać po minie, 

że był gdzieś w gościnie. 

"Zwierzaki" 

Oto jeden nosorożec. 

Z czego żyje - trudno orzec. 

Dwie żabki 

dla rozrywki grają w łapki. 

 

Trzy gąski 
przeszły gęsiego po mostku wąskim. 

Cztery króliczki mają co rano 

białe policzki marchewką wypchane. 

Pięć żółwi poszło na spacer 

w żółwim tempie pokonują trasę. 

Sześć owieczek trawą się pasło. 

Wolałyby chyba bułeczki z masłem. 

Siedem motyli fruwa nad łąką, 

wiatr szumi w trawach i świeci słonko. 

Osiem myszek z dziurki zerka 

czy się nie uda skubnąć serka. 

Dziewięć biedroneczek drzemie w cieniu róży. 

To upał lipcowy tak bardzo je znużył. 

Dziesięć świnek 

matka i jej córki, 

bawią się w chowanego 

z małym kangurkiem. 

 

"Sum" 

Wiersz pt. „Sum” J. Brzechwy :  

Mieszkał w Wiśle sum wąsaty, 
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Znakomity matematyk. 

Krzyczał więc na całe skrzele: 

„Do mnie młodzi przyjaciele! 

W dni powszednie i niedziele 

Na życzenie mnożę, dzielę, 

Odejmuję i dodaję 

I pomyłek nie uznaję!” 

Każdy mógł więc przyjść do suma 

I zapytać: jaka suma? 

A sum jeden w całej Wiśle 

Odpowiadał na to ściśle.  

Znała suma cała rzeka, 

Więc raz przybył lin z daleka i powiada: 

„Drogi panie, ja dla pana mam zadanie, 

jeśli pan tak liczyć umie,  

nich pan powie panie sumie, 

czy pan zdoła w swym pojęciu  

odjąć zero od dziesięciu?” 

Sum uśmiechnął się z przekąsem, 

liczy, liczy coś pod wąsem, 

wąs sumiasty jak u suma, 

a sum duma, duma, duma. 

„To dopiero mam z tym biedę –  

może dziesięć, może jeden?” 

Upłynęły dwie godziny, sum z wysiłku jest już siny. 

Myśli, myśli: 

„To dopiero! Od dziesięciu odjąć zero? 

Żebym miał przynajmniej kredę! 

Zaraz, zaraz... wiem już.... jeden! 

 

Nie, nie jeden. Dziesięć chyba... 

Ach ten lin! Ta wstrętna ryba! 

A lin szydzi:  

„Panie sumie, w sumie pan niewiele umie” 

Sum ze wstydu schnie i chudnie, 

już mu liczyć coraz trudniej, 

a tu minął wieczór cały, 

wszystkie ryby się pospały. 

I nastało znów południe, 

a sum chudnie, chudnie, chudnie... 

I nim dni minęło kilka, 

stał się chudy niczym kilka. 

Więc opuścił wody słodkie  

I za żonę pojął szprotkę. 

 

,,Biedroneczka” 

Biedroneczka 

Biadoliła  biedroneczka 
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"Gdzieś mi spadła ma kropeczka! 

Zawsze siedem kropek miałam,  

i mniej nigdy mieć nie chciałam..."  

Szuka w trawie i w kałuży 

drepcze wszędzie, aż się kurzy. 

Jest! Znalazła się kropeczka! 

Skryła się pod skrzydełeczka 

,,Szczeniątka”(E. Szelburg - Zarembina) 

Bez liku jest szczeniątek w koszyku. 

Pierwsze-podobne do matki. 

Drugie-ma białe łatki. 

Trzecie-czarne jak wronka. 

Czwarte-jest bez ogonka. 

Podpalanych dwoje. 

A ostatnie, to najmniejsze, 

"Ach te szpaki dziwaki" J. Drozdowska 

Na telefonicznym drucie 

siedzi szpak w jednym bucie. 

A w ogródku, na sztachecie -  

drugi szpak - w berecie. 

Trzeci szpak w chusteczce w kratkę 

maszeruje przez rabatkę. 

Czwarty nosi okulary 

i tornister jakiś stary. 

A ten piąty, najdziwniejszy -  

w spodniach, pumpach i kaloszach. 

A ten szósty, najśmieszniejszy -  

w kapeluszu i bamboszach. 

Siódmy szpak - ostrzyżony na jeża, 

ósmy - przebrał się za żołnierza. 

A dziewiąty wraz z dziesiątym 

w płaszczach dawno już niemodnych. 

Tyle szpaków, ile palców u dłoni. 

Kto z was wszystkie je przypomni? 

 

"Pięć kotków" 

Siedzi sobie w środku 

pięć malutkich kotków 

ale nagle znika 

jeden kot z koszyka 

Cztery małe kotki 

jadły serek słodki 

nagle jeden przepadł 

pobiegł szukać mleka 

Były kotki trzy  
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jeden bardzo zły 

złapał własny ogon 

pobiegł kocią drogą 

Były kotki dwa 

jeden bał się psa 

cały zapłakany 

zaczął szukać mamy 

Była piątka kotków 

jeden został w środku 

został w koszu na noc  

powiedz mu dobranoc. 

 

"Trudny rachunek" -Julian Tuwim 

Szły raz drogą trzy kaczuszki, 

grzecznie, że aż miło: 

pierwsza biała, druga czarna, 

a trzeciej nie było. 

Na spotkanie tym kaczuszkom 

dwie znajome wyszły: 

pierwsza z krzaków, druga z sieni, 

trzecia prosto z Wisły. 

Aż tu jeszcze jedna idzie, 

bardzo wesolutka, 

idzie sobie, podskakuje, 

a ta druga - smutna. 

Siadły wszystkie na ławeczce, 

wtem dziewiąta krzyczy: 

"Pięć nas było a jest osiem! 

Kto nas wreszcie zliczy?" 

Na to mówi jej ta trzecia 

"Sprawa bardzo trudna. 

Wyszłam pierwsza, przyszłam szósta, 

teraz jestem siódma!" 

I nie mogły się doliczyć, 

nic nie wyszło z tego, 

więc do domu, choć to kaczki, 

wróciły gęsiego. 

 

"Psie smutki" -Jan Brzechwa  

Na brzegu błękitnej rzeczki. 

Mieszkają małe smuteczki. 

Ten pierwszy jest z tego powodu, 

że nie wolno wchodzić do ogrodu. 

Drugi - że woda nie chce być sucha, 

Trzeci - że mucha wleciała do ucha. 

A jeszcze, że kot musi drapać, 

że kura nie daje się złapać, 

a ostatni smuteczek jest o to, 

że człowiek jedzie, a piesek musi biec piechotą. 

Lecz wystarczy pieskowi dać mleczko 

i już nie ma smuteczków nad rzeczką. 
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"Muchomor"- Halina Szayerowa 

Dziś muchomor nie w humorze: 

Czym się martwisz muchomorze? 

Wiatr mi zerwał plamkę białą, 

nie wiem ile mi zostało? 

Dziś muchomor jest w humorze: 

Czym się cieszysz muchomorze? 

Wiatr mi oddał plamkę białą, 

policz czy ich nie za mało! 

 

,,Palce” 

Jeden palec, drugi, trzeci 

tak umieją liczyć dzieci  

czwarty, piąty palec mam 

widzisz umiem liczyć sam  

 

„Lalki” – M. Kownacka 

O to nie są żarty wcale 

Ewa ma dwanaście lalek. 

A ta pierwsza lala – śpiewa tra la la la. 

A ta druga - ślicznie mruga. 

A tej trzeciej – warkocz się plecie. 

A ta czwarta – czuprynka obdarta. 

Ta niegrzeczna piąta , nie wychodzi z kąta. 

A ta murzynka szósta – ma czerwone usta. 

A ta siódma – krakowianka 

Ma sukienkę po kolanka. 

A ta ósma kudłata 

A dziewiąta woła – „tata” 

A dziesiąta woła - mama” 

Jedenasta chodzi sama. 

A dwunasta ze szmatki 

Jest najmilsza u matki. 

 

,,Gołębie” 
Na wysokim dębie 

Siedziały gołębie 

Było ich za mało 

Więc trzy (dwa, pięć…) doleciały. 

I teraz na dębie 

Ile siedzi gołębi? 

Na wysokim dębie  

Siedziały gołębie 

Za dużo ich było 

Więc pięć odfrunęło. 

I teraz na dębie 

Ile siedzi gołębi? 

Gąski 

Szło pięć gąsek na spacer 

Tyle się zebrało 
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Tylko trzy gęgały 

Ile więc milczało? 

 

Grzyby 
Dwa maślaki, trzy kozaki i trzy żółte rydze 

Lecz niestety, muchomora(y) też w koszyku widzę. 

Wyrzuć szybko muchomora(y), bo to nic dobrego! 

Ile grzybków się ususzy? 

Czy już wiesz kolego? 

 

Sowa 
Co robi sowa – sowa mądra głowa? 

Liczy na drzewie gruszki. 

Liczy dzisiaj i w niedzielę 

Lecz, czy dobrze policzyła? 

Sprawdź, czy się nie pomyliła? 

 

Krasnoludki 
Ele mele dudki, to są krasnoludki 

Mały, mniejszy i malutki. 

A te krasnoludki, mają duże butki. 

Policz krasnoludki a potem ich butki. 

 

Ogródek Arka 
Arek ma ogródek 

A w nim różne grządki. 

Chętnie w nim pracuje 

Co robi? Porządki. 

Posadził już bratki: 

fioletowy, dwa niebieskie, 

Wsadził też żółtego. 

Ile ich posadził? 

Liczyłeś kolego? 

 

Wierszyki o figurach 
Trzy kreski, trzy kąty, 

Rysuję trójkąty. 

Już każdy dzieciaczek 

Trójkątny ma szlaczek. 

Kwadraciki bardzo lubię 

W tej rodzinie się nie nudzę. 

Kwadrat równe boki ma 

Każde dziecko kwadrat zna. 

Jest w rodzinie też prostokąt 

Spójrz na niego, wytęż oko. 

Po dwa boki: długie, krótkie, 

Narysuję za minutkę. 

Są w rodzinie też kółeczka 

Okrąglutkie jak piłeczka. 

Brak w nich rogów oraz kątów 

Tym się różnią od trójkątów. 
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,,Trójkątna bajka”– Danuta Wawiłow 

Była raz sobie skała, 

bardzo dziwna, trójkątna. 

Stał na tej skale pałac, 

bardzo dziwny, trójkątny. 

W pałacu tym na tronie, 

bardzo dziwnym, trójkątnym, 

zasiadał król w koronie, 

bardzo dziwnej, trójkątnej. 

I patrzył z okien wieży, 

bardzo dziwnej, trójkątnej, 

na dzielnych swych rycerzy, 

bardzo dziwnych, trójkątnych. 

Aż kiedyś raz dworacy 

na szczerozłotej tacy, 

przynieśli mu śniadanie 

wykwintne niesłychanie. 

A było to nieduże, 

zwyczajne jajko kurze. 

Bardzo dziwne, okrągłe! 

I krzyknął król: 

No, wiecie, 

Toż to prawdziwa bajka! 

Pomyślcie, że na świecie 

Są takie cudne jajka! 

Więc niech mi dotąd wszędzie 

okrągłym wszystko będzie. 

Dworacy, nieboracy, 

zabrali się do pracy 

i w ciągu jednej chwili, 

jak kazał, tak zrobili. 

I odtąd stała skała, 

bardzo dziwna, okrągła. 

A na tej skale pałac, 

Bardzo dziwny, okrągły. 

W pałacu zaś na tronie, 

bardzo dziwnym, okrągłym 

Zasiadał król w koronie,  

Bardzo dziwnej, okrągłej. 

I patrzył z okna wieży, 

Bardzo dziwnej, okrągłej. 

Na dzielnych swych rycerzy, 

Bardzo dziwnych, okrągłych.  

Co z dwóch trójkątów może być? 

Wpierw je zwyczajnie ułożę. 

Jeden, to piramida 

I drugi też nam się przyda. 

Dodam słońce, pustynię, palmę, wielbłąda – 

Tak właśnie Egipt wygląda. 

( wielbłąd – brzuch to prostokąt, 

nogi, ogon, garby – trójkąty: palma z trójkątów). 
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Czy wiecie, co można z koła zrobić? 

Pierścionek z oczkiem, który dłoń ozdobi. 

Bransoletki złote, na ręku błyszczące 

I okrągłe, gorące słońce. 

Dziurki do sznurowadeł w bucie, 

okienko w samolocie i na statku w kajucie. 

Koło ratunkowe, talerzyk do ciastek 

i rozśpiewane koło graniaste. 

Kwadrat, to taka dziwna figura, 

Bo nie wiadomo, gdzie dół a gdzie góra. 

Do góry głową, czy na dół głową 

Zawsze wygląda jednakowo. 

Ma równe ściany, równe boki. 

Tak samo długi jest, jak szeroki. 

Prostokąt też ma proste kąty, 

Lecz znamy różne prostokąty. 

Bywają wielkie, takie jak mur, 

Albo wysokie, jak drapacze chmur. 

Duży prostokąt, to jest ściana, 

Cała na żółto pomalowana. 

Mały prostokąt, to jest zeszyt. 

Już rozumiecie? To mnie cieszy. 

Prostokąt taż ma proste kąty, 

Lecz znamy różne prostokąty. 

,,Liczyć się uczymy" 

Teraz liczyć się uczymy,  

To rzeczy ciekawe. 

Są dwa misie trzy skakanki, 

Razem pięć zabawek. 

Jeden słoń jest, dwa niedźwiedzie, 

Cztery małe koty. 

Czego tutaj jest najwięcej, 

Dowiemy się o tym.  

Słoń choć duży to jest jeden, 

Kotów zaś dwie pary.  

Kotów więcej jest niż słoni! 

To nie żadne czary. 

Jeden, dwa i trzy, i cztery, 

I tak do dziesięciu, 

Dodajemy, rachujemy,  

Liczymy w pamięci. 

 

 

PRZYSŁOWIA I WIERSZYKI ZWIĄZANE Z MATEMATYKĄ 
 

Przysłowia z liczbami 

Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. 

Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. 
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Chciwy dwa razy traci. 

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. 

Lepiej dziesięć razy ciężko chorować, niż raz lekko umrzeć. 

Od fałszywego mędrca zachowaj nas, Panie, jeden za stu głupców stanie. 

Pierwsza wina darowana, druga wymawiana, trzecia obijana. 

Trudno z jednego wołu dwie skóry zedrzeć. 

Trzy rzeczy miej w pamięci: śmierć, przyjaźń, dobrodziejstwo. 

Mądrej głowie dość dwie słowie. 

Serce jednej kobiety widzi więcej niż oczy dziesięciu mężczyzn. 

Każdy kij ma dwa końce. 

Kiedy Medard (8.VI) się rozwodni, będą deszcze sześć tygodni. 

Kto dwa zające goni, żadnego nie uchwyci. 

Kto śpiewa, dwa razy się modli. 

Za grosz kup, za trzy weź— będziesz miał i wieś. 

Jedna jaskółka wiosny nie czyni. 

Kara na jednego, strach na wszystkich. 

Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. 

Niejedne są ludzkie losy: jedni torby dźwigają, drudzy noszą trzosy. 

Dwóch panów w domu być nie może. 

Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. 

Swoje trzy grosze każdy uważa za najlepszą monetę. 

Jeśli się nie chce zrobić tego jednego kroku można całe życie przestać na jednej nodze. 

Pokorne cielę dwie matki ssie. 

Czterdziestu Męczenników (10.III) jakich, czterdzieści dni takich. 

Jedna bieda nie dokuczy, jedno szczęście nie utuczy. 

Dlatego dwie uszy, jeden język dano, iżby mniej mówiono, a więcej słuchano. 

 

* literatura dostępna na terenie przedszkola. 

Wyszukała i spisała: Ewa Filipiak 

 

WYKAZ LITERATURY DZIECIĘCEJ DO ROZWIJANIA 

KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH  DZIECKA 

 

BRACIA GRIMM 

Paluszek. 

Dwaj wędrowcy. 

Jaś i Małgosia. 

Bajka o dwóch braciach. 

Jednooczka, dwuoczka, trójoczka. 
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Trzej szczęśliwcy. 

O trzech prządkach. 

Trzej bracia. 

Trzy małe świnki. 

Czterej muzykanci z Bremy. 

O sześciu łabędziach. 

O wilku i siedmiu koźlątkach. 

Siedmiu zuchów ze Szwabii. 

Siedem kruków. 

Królewna Śnieżka i siedem krasnoludków. 

Bajka o dwunastu braciach. 

 

INNE BAJKI I OPOWIADANIA 

Złotowłosa i trzy niedźwiedzie. 

Alibaba i czterdziestu rozbójników. 

Czerwony Kapturek. 

Kot w butach. 

O Rybaku i złotej rybce. 

O trzech braciach i żywej wodzie. 

Cztery pory roku. 

Dudo i  jego trzej przyjaciele. 

Pięć chusteczek do nosa. 

Trzech leniuchów. 

Trzej bracia. 

Trzy pióra. 

Trzy życzenia. 

Zakupy Basi. 

Dwa miecze- odsiecz. 

Zegar. 

Dary czterech wróżek. 

Kolorowy rok. 

Przygody trzech urwisów. 

Dary czterech wróżek. 

Trójkątna Karolina. 

Pięciopsiaczki. 

Piąte urodziny. 

Duże i małe. 
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Złota kula. 

Duże i małe. 

Wielka, większa, największa. 

Trzy złote lewki. 

Cztery kąty a pies w piątym. 

Spójrz w górę. 

Sześć bajek na dobranoc. 

Cztery łapy. 

Siedem baśni siedmioraczków. 

Małpki podróże małe i duże. 

Pięć żelaznych koni. 
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