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Zabawa matematyczna - kwiaty                         

 

 

Przed wysadzeniem kwiatów do ogrodu, ogrodnik chce je pogrupować 
według wielkości.  

 

 

 

 



Policz z ogrodnikiem grządki, zamaluj odpowiednia ilość kółek  

  

 

    

 

  

 

   

 



 

 

 

 

 

II   A teraz czas na trochę ruchu.  
Przedstawiamy kilka propozycji zabaw ruchowych. Powodzenia!! 

Przeprawa przez rzekę 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje brzegi od stołu, 
aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. Musicie przejść na drugą stronę 
skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi 
kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym 
prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to 
był kolejny level do przejścia w grze. 

Butelkowy slalom 

Uważacie, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z zawiązanymi oczami! Ta zabawa 
poprawia koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie i koordynację ruchową. Zaczynacie od rozstawienia dwóch 
butelek po pokoju. Dziecko ma chwilę na przyjrzenie się i zapamiętanie gdzie stoją, po czym zawiązujecie mu 
oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób, aby nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się przejść 
poziom, dokładacie kolejną przeszkodę i tak do momentu, aż skończą Wam się w domu plastikowe butelki. 

Mały ninja 

Wystarczy zaplątać sznurek czy włóczkę o stół i krzesła by stworzyć niełatwy do przejścia tor. Ćwiczenie 
wymaga skupienia, precyzji i trochę gimnastyki. A układ można za każdym razem zmieniać, zaczepiając w 
inny sposób włóczkę.  

Balonowy tenis 

Gra w piłkę w domu nie jest do końca bezpieczna a teraz nawet niemożliwa, a tymczasem w domu gramy 
balonem. A zamiast rakietek używamy papierowych talerzy przyklejonych do drewnianych łyżek! W ten 
sposób rozgrywamy punktowane mecze!  

Rzucamy do celu 

Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do niego piłki, balony lub zmięte w kulki gazety. 
Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych rzutów z linii mety.  

Mamy nadzieję, że zabawa była fantastyczna 

 

 



Na koniec zróbcie razem z Rodzicami 

kanapki pełne witamin. 

Na pewno będą pyszne ☺ 
 

 

 

 

Ściskamy Was  

baaardzo mocno ☺ 
 

 


