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A teraz zapraszamy do zabaw z matematyką 

Na początek matematyczna rozgrzewka . 

https://youtu.be/4S9HVyB5G1Q 
 

 Mam nadzieje że czujesz się świetnie i chętnie wykonasz zadania, które dla ciebie przygotowałam. Pobawimy się 

dzisiaj w liczenie, porównywanie i zapisywanie odpowiednich liczb i znaków :+, - ,=,> ,<. Przygotuj sobie 20 kulek z 

papieru kolorowego lub gazet (będą to twoje pisanki), 2 kartki papieru xero (koszyczki) oraz kartka i coś do pisania. 

Jeśli jesteś już gotowy to zaczynamy  

 „Liczymy pisanki”- zabawa matematyczna. 

1. Zajączek w pierwszym koszyczku miał 5 pisanek, przyszedł do niego kurczaczek i dał mu jeszcze 3 pisanki. Ile 

razem pisanek miał zajączek? 

* policz swoje pisanki zapisz działanie na kartce. Pamiętaj o znakach! 

 

2. W kurniku (drugi koszyczek) z jajek wykluło się 10 kurczaczków. 5 kurczaczków wyruszyło z zajączkiem roznosić 

wielkanocne koszyczki. Ile kurczaczków zostało w kurniku? 

 *policz ile jest kurczaczków i zapisz działanie, 

3. Policz ile pisanek jest w pierwszym koszyczku i zapisz na kartce liczbę, a następnie policz kurczaczki w drugim 

koszyczku i zapisz obok. 

 Powiedz rodzicom pełnym zdaniem, *Czego jest więcej w koszyczku pisanek czy kurczaczków? *wstaw znak >, <, = 

między liczbami Czy udało ci się? jeśli tak to Gratulujemy! 

 Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby,cz.2,s 62-63 (6latki) 

Kata pracy s.76,77 

 

 Pamiętaj! że ruch to zdrowie ,dlatego przygotowałam dla was kilka ćwiczeń gimnastycznych. Zaproś mamę, tatę, 

rodzeństwo i poćwiczcie razem. 

Ćwiczenia gimnastyczne 

1. Stań na baczność i wyciągnij ręce do przodu , zrób 10 przysiadów, 

2. Stań na baczność i spróbuj prawym łokciem dotknąć lewego kolana, później zmiana lewym łokciem dotknij prawego 

kolana, 

3. Stań w lekkim rozkroku i zrób 5 skłonów dotykając rękami do podłogi , 

4. Pozostań w lekkim rozkroku, połóż ręce na bioderka i kręć płynnymi ruchami jak na hula hop, 

5. Spróbuj ustać na jednej nodze licząc do 10, to samo zrób z drugą nogą, 

6. Na koniec 10 pajacyków, 

A teraz „ Sportowa gra rodzinna” 

Wykonaj rzut kostką i wykonaj ćwiczenie. Jeśli kolejny raz wylosujesz tę samą cyfrę, wówczas przechodzisz do 

kolejnego rzędu. 

Jeśli wykonasz wszystkie ćwiczenia z jednego rzędu kończysz zadanie. Kto pierwszy wykona zadania ze wszystkich 

rzędów, ten wygrywa. 

Życzymy miłej zabawy. 

https://youtu.be/4S9HVyB5G1Q


 

 


