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W MARCU JAK W GARNCU 
Propozycje aktywności dla dzieci młodszych na marzec

■ bliżej dziecka

Z matematyką za 
pan brat już od 

najmłodszych lat

Scenariusz konkursu dla pięcio-, sześciolatkówScenariusz konkursu dla pięcio-, sześciolatków

Helena Adamczyk
Joanna Juszczak-Guca

Cele ogólne: • stwarzanie możliwości zaprezentowania umie-
jętności matematycznych; • tworzenie sytuacji doskonalących 
pamięć, zdolność logicznego myślenia i umiejętność skupiania 
uwagi; • zachęcanie do współpracy w zespole

Cele szczegółowe: • nabywanie zdolności odwzorowywania;  
• kształtowanie umiejętności porównywania liczb; • wdrażanie 
do szacowania i mierzenia długości; • doskonalenie umiejętno-
ści liczenia, dodawania i odejmowania; • stwarzanie okazji do 
wyznaczania kierunków przestrzeni z punktu widzenia dziecka

Przebieg konkursu: B Powitanie gości. C Wybór kapitana każ-
dej drużyny, losowanie numeru drużyny. D Zajęcie przez zespoły 
miejsc przy stoliku z odpowiednim numerem. E Rozpoczęcie 
konkursu. F Podliczenie punktów każdego zespołu. G Wrę-
czenie dyplomów.

Wskazówka: Każdy stolik powinien być oznaczony numerem, 
aby usprawnić przebieg konkursu. Członkowie jury opiekują się 
przez cały czas tymi samymi drużynami (sprawdzają poprawność 
wykonania zadań i zapisują w tabeli punktację).

PUNKTACJA: Za każde prawidłowo wykonane zadanie zespoły 
otrzymują punkty w postaci uśmiechniętej figury. Na koniec 
konkursu wszystkie drużyny podliczają zdobyte punkty i komisja 
na forum ogłasza, kto zdobył ich najwięcej.

Punktacja w postaci  
uśmiechniętej figury 

do pobrania na 
www.blizejprzedszkola.pl
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Czy wiesz, że 
12 marca obchodzimy 
DZIEŃ MATEMATYKI? 
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bliżej dziecka ■

ZADANIA DO WYKONANIA

 › WIEŻA – układanie konstrukcji według wzoru

Pomoce: kolorowe plastikowe kubki (zestaw dla każdej drużyny)

Zespoły dobrane są w pary. Każda drużyna otrzymuje taki sam 
zestaw kolorowych plastikowych kubeczków jednorazowych. 
Ta, która ma niższy numer startowy, buduje wieżę. Zadaniem 
drużyny przeciwnej jest odtworzenie wieży. Potem następuje 
zamiana ról.

Punktacja: 2 pkt za prawidłowe odwzorowanie wieży

 › FIGUROWE SUDOKU – logiczne myślenie

Pomoce: kartoniki z figurami; plansza z pustymi polami

Każdy zespół otrzymuje dziewięć kartoników z figurami i planszę 
z pustymi polami. Zadaniem dzieci jest ułożenie na planszy kar-
toników w taki sposób, aby figury nie powtarzały się ani w rzędzie, 
ani w kolumnie.

Punktacja: 2 pkt za prawidłowe ułożenie • 1 pkt za wykonanie 
zadania najszybciej

Pomoc dydaktyczna  
do zabawy „Figurowe sudoku”  

do pobrania na 
www.blizejprzedszkola.pl

 › ILE OWADÓW JEST W TRAWIE? – koncentra-
cja uwagi i umiejętność szybkiego liczenia 
(w pamięci lub na palcach)

Pomoce: kartoniki z cyframi 1–9

Wskazówka: Prowadzący przed rozpoczęciem zadania pyta 
uczestników, ile „nóg” mają owady. Jeśli odpowiedź nie padnie, 
mówi, że owady mają sześć „nóg” i prosi, aby dzieci uważnie 
posłuchały wiersza i policzyły tylko owady. Zwraca uwagę, że to 
zadanie jest podchwytliwe i nie wszystkie wymienione w wierszu 
stworzenia to owady (pająk nie jest owadem, tylko pajęczakiem).

Pomoc dydaktyczna
do zabawy „Ile owadów 

 jest w trawie?”  
do pobrania na 

www.blizejprzedszkola.pl
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■ bliżej dziecka

Prowadzący czyta wiersz „Owady” Izabeli Mikrut, a w tym cza-
sie uczestnicy liczą na palcach każdego owada, który wystąpi 
w wierszu. Na koniec każda drużyna podnosi kartonik z cyfrą, 
która określa liczbę owadów.

Owady
(Izabela Mikrut)

W trawie siedziała biedronka
i komar się też tam zabłąkał,
obok tkał sieć pająk zdolny.
I jeszcze był konik polny!
Dwie mrówki, mucha i żuczek,
co z kulą znał parę sztuczek.
Zadanie na koniec prawie:
ile owadów jest w trawie?

(BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 7–8.178–179  
magazyn specjalny 2016, s. 27)

Punktacja: 2 pkt za prawidłową odpowiedź • 1 pkt za wykonanie 
zadania najszybciej

 › MUCHY UPARCIUCHY – refleks i przeliczanie

Pomoce: łapka na muchy; kartoniki z cyframi (po trzy kartoniki 
z taką samą cyfrą); bębenek

Na początku prowadzący recytuje dwukrotnie wierszyk „Muchy 
uparciuchy” i jednocześnie realizuje rytm – dwa uderzenia w uda, 
dwa klaśnięcia, a wszystkie dzieci powtarzają za nim.

Muchy uparciuchy
(Monika Majewska)

Muchy, muchy uparciuchy
już wskoczyły na poduchy.
My tych much nie lubimy.
Ile much przegonimy?

W kolejnych rundach zostaje wytypowany jeden przedstawiciel 
każdego zespołu (powinno być tyle rund, ile dzieci w każdym ze-
spole). Reprezentanci drużyn spacerują w kole wokół ułożonych 
na podłodze kartoników z cyframi, trzymając plastikowe łapki 
na muchy. Pozostałe osoby recytują wierszyk „Muchy” Moniki 
Majewskiej i realizują rytm, uderzając dwa razy o uda i dwa 
razy klaszcząc. Po zakończeniu recytacji prowadzący (ukryty za 
kotarą) gra na bębenku (np. pięć uderzeń w pierwszej rundzie). 
Przedszkolaki uważnie słuchają i przeliczają liczbę uderzeń, a na-
stępnie jak najszybciej dotykają łapką kartki, która przedstawia 
tę samą liczbę zapisaną za pomocą cyfry. Zabawę należy powtó-
rzyć kilka razy, zmieniając reprezentantów, tak by każdy członek 
zespołu mógł wziąć udział w zabawie.
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Pomoce dydaktyczne
do zabawy  

„Muchy uparciuchy”  
do pobrania na 

www.blizejprzedszkola.pl
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Punktacja: 2 pkt za każdorazowe wskazanie prawidłowej cyfry

Wskazówka: Jeśli dwoje dzieci uderzy łapką na muchy w ten sam 
kartonik, to punkt otrzymuje osoba, która uderzyła jako pierwsza.

 › KOLOROWE TRÓJKĄTY – logiczne myślenie

Pomoce: podkładka z konturem trójkąta i elementy trójkąta 
wycięte z papieru w jednym kolorze (szablon z przerywanymi 
liniami należy wydrukować na kolorowym arkuszu i wyciąć 
wzdłuż przerywanych linii)

Drużyna otrzymuje małe trójkąty różnej wielkości (podklejone 
białym papierem) i podkładkę z konturem dużego trójkąta. Za-
daniem zespołu jest ułożenie na podkładce trójkąta z dostępnych 
elementów.

Punktacja: 3 pkt za prawidłowe ułożenie • 1 pkt za wykonanie 
zadania najszybciej

Wskazówka: Nauczyciel może wydrukować elementy trójkątów 
na jednostronnie kolorowym papierze.

Pomoce dydaktyczne
do zabawy  

„Kolorowe trójkąty”  
do pobrania na 

www.blizejprzedszkola.pl

 › LICZBOWA SKRZYNIA – porównywanie liczb

Pomoce: „Liczbowa skrzynia” (pudełko ozdobione liczba-
mi); kartoniki z liczbami; patyczki do liczenia (po dwa dla 
każdego zespołu)

Nauczyciel podchodzi do każdego zespołu z  „Liczbową 
skrzynią”, w środku której znajdują się kartoniki z liczbami. 
Drużynowy wkłada rękę do otworu w skrzyni i wyciąga dwa 
kartoniki. Zadaniem drużyny jest wstawić znak: „>”, „<”, „=” 
między liczbami i prawidłowo odczytać nierówność. Dzieci 
układają znak z patyczków.
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■ bliżej dziecka

Punktacja: 1 pkt za prawidłowe wstawienie znaku • 2 pkt za 
prawidłowe odczytanie nierówności

 › TASIEMKI – szacowanie długości

Pomoce: tasiemki różnej długości (po jednej dla każdej drużyny 
i jedna dla prowadzącego)

Nauczyciel rozkłada na podłodze tasiemki, a dzieci przeskakują 
przez nie podczas trwania dowolnej żywej muzyki. W trakcie 
pauzy w muzyce kapitan drużyny podnosi z podłogi jedną ta-
siemkę i wraz z pozostałymi członkami swojego zespołu siada 
przy stoliku. Prowadzący prezentuje swoją tasiemkę i zadaje 
pytania: Który zespół ma tasiemkę dłuższą od mojej? Który zespół 
ma tasiemkę tej samej długości co moja? Który zespół ma tasiemkę 
krótszą od mojej? Drużynowy z każdego zespołu podchodzi do 
nauczyciela w celu sprawdzenia, czy oszacowanie przez drużynę 
długości było prawidłowe.

Punktacja:  2 pkt za prawidłowe oszacowanie długości tasiemki

Zadanie dodatkowe (można je zaproponować, jeśli dzieci miały 
wcześniej możliwość dokonywania pomiaru za pomocą linijki):
Każda drużyna otrzymuje tasiemkę tej samej długości (np. 100 
cm) i za pomocą linijki (o długości 20 cm) dokonuje pomiaru 
długości tasiemki.

Punktacja: 2 pkt za prawidłowy pomiar linijką (granica błędu 
to 1 cm)

 › WAGONIKI Z KLAMERKAMI – dodawanie 
i odejmowanie

Pomoce: lokomotywa z wagonami ponumerowanymi od 1 do 
12; 24 klamerki (po 12 w dwóch różnych kolorach); dwie kostki 
(dla dwóch drużyn jeden zestaw)

Pomoce dydaktyczne
do zabawy 
„Wagoniki  

z klamerkami”  
do pobrania na 

www.blizejprzedszkola.pl
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bliżej dziecka ■

Drużyny dobierają się w pary. Każda para otrzymuje kolorowy 
pociąg z wagonikami, klamerki i dwie kostki. Zespoły rzucają 
kostkami na przemian i sumują kropki lub odejmują (od większej 
liczby oczek mniejszą), w zależności od potrzeb drużyny. Wy-
nik działania wskazuje numer wagonika, do którego przypinają 
klamerkę. Każda drużyna przypina klamerkę od swojej strony; 
na jednym wagoniku może przypiąć tylko jedną klamerkę. Jeżeli 
wynik działań się powtarza, to nie zostaje przypięta klamerka. 
Wygrywa ta drużyna, która pierwsza będzie miała przypięte 
klamerki na każdym wagoniku.

Wskazówka: Na grę przeznaczony jest określony czas. Jeżeli gra 
się przedłuża i nie ma zwycięzcy, nauczyciel przerywa zabawę 
i przyznaje tylko punkty za przypięte klamerki.

Punktacja:  1 pkt dla drużyny za każdą przypiętą klamerkę • 2 pkt 
dla drużyny zwycięskiej

 › ZBIERZ WSZYSTKIE BRYLANTY – marsz pod dyktando

Pomoce: mata do kodowania (narysowana na płótnie lub na 
szarym arkuszu); brylanty (mogą to być zabawkowe brylanty lub 
wydrukowane kartoniki z brylantami, naklejone na plastikowe 
zakrętki)

Przykładowe ułożenie brylantów na macie:

START
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■ bliżej dziecka

Na macie do kodowania należy zaznaczyć miejsce startu i domek, 
do którego ma dotrzeć zawodnik wyznaczony przez drużynę. 
Prowadzący rozkłada na dowolnych polach pięć brylantów. Za-
daniem drużyny jest podawanie takich instrukcji, aby wybrany 
zawodnik zebrał po drodze jak najwięcej brylantów. Wolno uży-
wać komend takich jak np. dwa pola w prawo, jedno pole w lewo, 
cztery pola do przodu. Zawodnik może zabrać brylant tylko wtedy, 
gdy stanie na polu, na którym on leży.

Wskazówka 1: Należy wyraźnie zakomunikować, aby drużyny 
dokładnie przemyślały trasę, ponieważ zawodnik nie może się 
cofnąć, aby zabrać brylant – można poruszać się tylko do przodu 
i na boki.

Wskazówka 2: Warto przygotować co najmniej dwie maty, aby 
usprawnić przebieg zadania. W czasie, kiedy dzieci z dwóch dru-
żyn wykonują to zadanie, pozostałe zespoły przechodzą do innej 
sali i wykonują kolejne.

Punktacja: 1 pkt za każdy zabrany brylant • 1 pkt za dotarcie do 
domku (zawodnik nie musi zebrać wszystkich brylantów)

Wskazówka: Jeżeli zawodnik chodzący po macie pomyli się (np. 
pójdzie w prawo, zamiast w lewo), zabawa jest przerywana, ale 
do punktacji liczą mu się zebrane brylanty.

 › POKOLORUJ KRATKI WEDŁUG WZORU – dyktando 
graficzne

Pomoce: karty pracy; kredki w kolorze czerwonym i czarnym

Każde dziecko otrzymuje kartę pracy z dyktandem graficznym 
i ma za zadanie odwzorować rysunek na dolnej planszy.

Punktacja: 2 pkt dla każdego dziecka z zespołu za prawidłowe 
odwzorowanie rysunku (bez żadnej pomyłki)

Wskazówka: Liczbę zadań należy dopasować do poziomu grupy. 
Jeżeli ich wykonanie trwa dłużej, niż zaplanowano, należy zrezy-
gnować z jednego lub dwóch ostatnich zadań. 

Helena Adamczyk – nauczyciel w Samorządowym Przedszkolu nr 35 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Krakowie. Absolwentka WSP w Krakowie. Ukończyła studia 
podyplomowe z  zakresu wczesnej interwencji logopedycznej i  terapeutycznej, 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. W pracy najchętniej wykorzystuje me-
tody aktywizujące, które pozwalają rozwijać potencjał twórczy każdego dziecka.

Joanna Juszczak-Guca – nauczycielka wychowania przedszkolnego, neurolo-
gopeda, oligofrenopedagog. Logopeda w  Samorządowym Przedszkolu nr 35 
z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, współpracuje z Niepublicznym Polsko-
-Angielskim Przedszkolem Artystycznym LENKOWO. Szczególnie interesuje się 
zagadnieniami diagnozy i terapii logopedycznej u dzieci w wieku przedszkolnym. 
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Pomoc dydaktyczna
do zabawy „Pokoloruj kratki 

według wzoru” do pobrania na 
www.blizejprzedszkola.pl

Dziecięca 
matematyka

konferencja  
dla nauczycieli przedszkola

praktyczne rozwiązania metodyczne i organizacyjne stosowane w pracy 
ze starszymi i młodszymi przedszkolakami oraz sposoby rozwijania 

zadatków uzdolnień matematycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i wolniej rozwijających się

Zuzanna  
Jastrzębska- 
-Krajewska

Ewa
Zielińska

informacje i zapisy
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