
Proponuję zabawy z kocem. Podczas tych zabaw  uczymy się przeliczać, 

kształtujemy orientację, utrwalamy strony. 

„Jak listek na wietrze” 

Potrzebne będą: kocyk. 

Rozkładamy kocyk(umawiamy się z dzieckiem, że kocyk to gałąź drzewa), 

dziecko kładzie się na kocyku. Naszą pociechę  kołyszemy  w kocyku jak gałązka na 

wietrze. Czasem porusza nią  delikatny zefirek, innym razem mocniejszy wiatr. Pytamy 

naszą pociechę, ile razy ją pokołysać? Kiedy dziecko  wymienia w odpowiedzi jakąś 

liczbę, wiatr zaczyna poruszać kocykiem (gałązką), głośno licząc. Zachęcamy dziecko, 

żeby liczyło  razem z rodzicem. Gdy życzenie dziecka zostaje spełnione, zapada cisza 

i żeby wiatr zaczął wiać od nowa, dziecko  musi opowiedzieć (wymyśleć), co widzi z 

gałęzi (np. pod drzewem idzie koza, na niebie widać obłoki ). Potem prosi wiatr, by 

znowu ją pokołysał dwa, trzy czy pięć razy. Choć zna nazwy liczebników, nie zawsze 

rozumie ich sens. Teraz przekonuje się, że kiedy powie "trzy" kołysane jest krócej, niż 

wtedy, gdy powie "dziesięć". 

Znaczenie zabawy: pobudza układ przedsionkowy, rozwija intuicyjne 

rozumienie liczby, ćwiczy język i wyobraźnię. 

 

„Bocian i szpak”  -  

Potrzebne będą : kocyk, wierszyk "Bocian i szpak" 

 Dziecko wygodnie kładzie się na kolanach mamy. Mama recytuje wierszyk                o 

bocianie i szpaku. "A to było tak: bociana drapał szpak, a potem była zmiana           i 

szpak drapał bociana. Co wynika z tej zmiany? Kto był bardziej podrapany?".  

Przy tych słowach mama drapie jedną łopatkę słabiej (bocian), a drugą mocniej 

(szpak). Potem prosi dziecko, żeby pokazało, z której strony poczuło silniejsze 

drapanie. Starsze dziecko może również określić, czy była to strona lewa, czy prawa. 

 



Sudoku -  układamy tak figurę, aby nie powtórzyła się ona w rzędzie. 

Uzupełnij brakującymi figurami. Utrwalamy nazwy figur. 

 
  

 

 

 



Połącz połówki. Może je poznajesz ?  Z jakim miastem je kojarzysz? 

 

 



A to kolejne sudoku dla wytrwałych, spróbuj! Jeśli wydrukujesz możesz użyć je wielokrotnie. 

Pamiętaj, że w rzędzie nie mogą powtarzać się obrazki. 

 


