
POĆWICZ Z NAMI – część  dziesiąta (10) 

Kontynuujemy serię ćwiczeń dla dzieci i uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia do Poradni 

Psychologiczno– Pedagogicznej w Ciechanowie.  

W tej części proponujemy ćwiczenia z zakresu matematyki dla przedszkolaków, zerówkowiczów, 

uczniów klasy I  szkoły podstawowej. 

 

Matematyka dla przedszkolaka  i ucznia 
 

1. Na początek można posłuchać piosenki Gdacze kura: Ko, Ko, Ko zawartej na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY 

 

 

2. Teraz posłuchajcie piosenki Gdacze kura: KO, Ko, Ko jeszcze raz. Tym razem spróbujcie policzyć,  

ile razy powtarza się w tej piosence wyraz „kura”, a ile razy występuje osobno sylaba „ko” (osobno 

czyli nie jest ukryta w żadnym słowie, przykładowo w zdaniu: Kura gdacze ko, ko, ko  - mamy  

już 3 razy występującą sylabę „ko”).  

 

3. Co nam dają zwierzęta? Skąd mamy poszczególne produkty? Karta pracy do wydrukowania  

i uzupełnienia. Przedmioty trzeba połączyć z odpowiednimi zwierzętami. Kartę pracy można 

pokolorować.  

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy...-karty-pracy1.jpg 

Odpowiedz na pytania: Ile na karcie pracy jest przedmiotów? Ile na karcie pracy jest zwierząt? 

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy...-karty-pracy1.jpg


4. Zadanie „Wytęż wzrok”. Karty pracy można wydrukować i odszukać różnice na obrazkach.   

dla maluchów: https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/roznice/znajdz-roznice-

kolorowanka-28/ 

dla starszych: https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/roznice/znajdz-roznice-
kolorowanka-25/ 

 

5. Rzuć kostką – zabawa ruchowa.  

Tu znajduje się opis zabawy: 

https://edukreatornia.wordpress.com/2019/10/15/rzuc-kostka-zabawa-ruchowa/ 

Tu znajduje się kostka do wydruku: 

https://edukreatornia.files.wordpress.com/2019/10/kostka.pdf 

 

6. Film do obejrzenia: SZUKAM MAMY - nauka zwierząt, dzieci zwierząt, odgłosy zwierząt dla dzieci, 

bajka 

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c 

 

7. Zagraj w grę online – Zwierzęta wiejskie. To zadanie ćwiczy pamięć. 

https://view.genial.ly/5e95a496d82ffd0dbff5dbb4 

 

8. Zatańcz na koniec naśladując podane ruchy widoczne na filmiku Mini Disco - Kaczuszki 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 
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9. Na koniec wydrukuj kartę pracy i wykonaj obliczenia: 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dodawanie.pdf 

 

 

Jeśli nudzisz się w domu to zagraj dodatkowo w dwie gry: 

 

1) Mamy i maleństwa: 

https://wordwall.net/pl/resource/1214966/mamy-i-

male%C5%84stwa 

 

 

 

 

2) Zabawy ruchowe - zwierzęta 

https://wordwall.net/pl/resource/1142868/zabawy-ruchowe-zwierz%C4%99ta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy dobrej zabawy! 

 

Wybór i przygotowanie:    

Wiesława Machul oraz Anna Sacherska 
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