
Materiały dla 5 i 6 latków 

23.06.20r.  

„Liczymy kredki”. 

 

1. Utrwalanie nazw miesięcy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny Datkun-

Czerniak Rok. Podczas recytacji wiersza rodzic nazywa miesiące, 

wypowiadając nazwy bezgłośnie, poruszając samymi ustami. Dzieci podają 

głośno nazwy miesięcy w odpowiedniej formie. Podczas ponownego słuchania 

wiersza klaszczą kiedy usłyszą nazwę miesiąca.  

 

W styczniu nowy rok przychodzi, 

Często mrozem grozi. 

W marcu bywa jak w garncu (…). 

Kwiecień z majem  w zieleni skąpane (…). 

Czerwiec obiecuje radości wiele,  

Bo – moi przyjaciele – 

Lipiec i sierpień to wakacji czas (…).  

Wrzesień i październik zmieniają kolory ziemi (…). 

W listopadzie smutek na drzewach się kładzie.  

A w grudniu zmęczony pracą Stary Rok żegna się i …. 

Zaprasza Nowy Rok. (…) 

 

2. Ćwiczenia w liczeniu za pomocą kredek. Dziecko bierze tyle kredek ile ma 

palców u rąk.  

 

 Układanie z kredek figur geometrycznych. 

 

- Dziecko układa z kredek trójkąt, prostokąt, kwadrat. Określają ile 

patyczków potrzebowali do ułożenia danej figury. 

 

 Układanie kredek według koloru. 

 

- Dziecko liczy kredki w każdym kolorze. Podaje całkowitą liczbę 



kredek, mówiąc np. 3 kredki zielone dodać 4 kredki czerwone i dodać 3 

kredki żółte to razem 10 kredek. 

 Odkładanie kredek np. w kolorze żółtym. 

 

- Dzieci liczą pozostałe patyczki, mówiąc: 10 odjąć 3 to siedem. 

 

3. „Matematyczne patyczki”.  

 

 Na drewnianych patyczkach kreatywnych piszemy kolejno liczby od 1 

do 10. ( Jeśli nie posiadamy w domu patyczków można użyć do tego 

pasków wyciętych z kartki). 

 

 Kolejnym krokiem jest naklejenie właściwej liczby obiektów do 

przeliczania na kolejnych patyczkach. Warto zwrócić uwagę na 

zachowanie proporcji, by wraz z rosnącą liczbą obiektów zwiększał się 

obszar jaki zajmują. Wtedy dziecku jest łatwiej ocenić czy 5 to mniej 

niż 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zabawy w przeliczanie powinny się zacząć od zapoznania dziecka z kolejnymi liczbami a 

następnie zachęceniem dziecka do ułożenia patyczków rosnąco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo ważną rzeczą jest uświadomienie dziecku, że każdemu dotknięciu obiektu 

odpowiadają kolejne liczebniki. Ważne by dziecko dotykało rzeczy po kolei, niczego nie 

opuszczało i nie liczyło dwa razy. 

 

4. "NASZE UCZUCIA" – zabawa z elementami dramy. 

 

 Rodzic prosi, aby dzieci pokazały, jak się czują, kiedy: 

 

- „Dostałeś od mamy na imieniny prezent”, 

- „Za szybko biegałeś i przewróciłeś się”, 

- „Koleżanka podarła Twój rysunek”, 

- „Kolega nie chce się z Tobą bawić”, 

- „Popsuła się Twoja ulubiona zabawka”, 

- „Dostałeś psa”, 

- „Brat przeszkadza Ci w zabawie”. 

 

 Na koniec zabawy dziecko może narysować 3 wybrane przez siebie emocje z wyżej 

wymienionych sytuacji. 

 



 

Zadania dla chętnych dzieci  

 

 

 



 


