
POĆWICZ Z NAMI – część piąta  

Kontynuujemy serię ćwiczeń dla 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, II i III szkoły podstawowej. 

 

ŚWIĄTECZNE ZADANIA 

 
Drodzy Rodzice!  

Proponujemy dla dzieci w wieku przedszkolnym  oraz 

wczesnoszkolnym kilka materiałów doskonalących umiejętność 

liczenia. Nasza propozycja to zabawy w oparciu o materiały 

dostępne w sieci.  

 
ZADANIE I 

Znajdziecie tu Państwo świąteczną kolorowankę. Towarzyszą jej zadania z zakresu mnożenia w 

zakresie 30.  

 
https://4.bp.blogspot.com/-

fBy2nWV_DPk/Vu9A0oZ2_vI/AAAAAAAAC8Q/xjWbGOusoPctApvqkuLxbdkHcMFdAwrGACPcB/s1600/

1.jpg 

  
ZADANIE II 

Tym razem z zającem zbieramy pisanki. Zadanie przewiduje zarówno  działanie przy stole jak i ruch, 

gdyż dziecko musi narysować drogę zajączkowi do kolejnych pisanek, ale też policzyć ilość pól, które 

zając przeszedł i podskoczyć dokładnie tyle razy. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClazJoZmxZTlFXbUE/view 

 
ZADANIE III 

To zadania liczenia pisanek. Na poniższej stronie jest kilka kolorowych i atrakcyjnych plansz, które możecie 

Państwo wykorzystać do wspólnych ćwiczeń doskonalących umiejętność przeliczania, dodawania i 

rozpoznawania cyfr i liczb. 

 
http://przedszkolankowo.pl/2018/03/27/pisanki-czyli-zabawy-matematyczne-z-klamerkami/ 

 
ZADANIE IV 

Możecie Państwo wybrać dla swojego dziecka jedno z sześciu dostępnych zadań, tj. wykreślankę (z 

wielkanocnymi hasłami), wielkanocne sudoku obrazkowe, zadanie ze „sterowania” postacią 

(zajączkiem), zadanie z odkodowywania obrazka wielkanocnego, zadanie polegające na ułożeniu i 

zakodowaniu wielkanocnych życzeń (zgodnie z podanym kluczem), układankę (gdzie kluczem są dwie 

cechy: kolor i wzór na jajku). Wytrwali mogą oczywiście skorzystać ze wszystkich zadań, które autor 

pozwala pobrać ze strony internetowej. 

 
https://tikowybelfer.blogspot.com/2018/03/wielkanocny-challenge.html 
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ZADANIE V 

To zadanie dla młodszych. Jest to sudoku. Rozwiązując je należy umieścić 4 pisanki we właściwych 

miejscach. 

 
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/wielkanoc/sudoku/ 

 
ZADANIE VI 

Te zadania z pewnością sprawią dzieciom prawdziwą frajdę. Tu bowiem mowa o eksperymentach. 

Znajdziecie tu Państwo 7 pomysłów na doświadczenia z dziećmi. Pamiętajcie, że poprzez takie 

działania dziecko najwięcej się uczy i najbardziej wszystko z tej nauki pamięta. 

 
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-

z-dziecmi.html 

 
ZADANIE VII 

Zabawa „Szpieg”. Tu detektywem zostaje  młodszy przedszkolak. W zadaniu poszukuje się 

wielkanocnych symboli ukrytych na poszczególnych obrazkach. 

 
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/wielkanoc/szpieg/ 

 
ZADANIE VIII 

Na koniec świąteczne zagadki. Wciśnięcie klawisza „play” umożliwia przystąpienie do gry. Do wyboru 

mamy opcje: „quiz” albo „classic” – obie atrakcyjne. Sam grający wybiera numer zagadki. Trzeba ją 

przeczytać, udzielić odpowiedzi, a następnie sprawdzić, czy odpowiedź jest prawidłowa. Zaproście do 

gry dzieci i sprawdźcie, ile punktów zdobędą. 

 
https://www.baamboozle.com/game/23575 

 

 

 

Materiał przygotowały: Wiesława Machul i Anna Sacherska 
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