
Witajcie Krasnoludki! 

Data : 07.04 ŚRODA  

Temat: Wiosenne kwiaty i motyle  

CELE OGÓLNE: Kształtowanie umiejętności przeliczania, używania liczebników głównych. Porównywanie 

liczebności zbiorów. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kolorowe lub białe kartki  a4, obrazki kwiatów do wiersza na stronie, 

obrazki kwiatów i motyli w pliku – do pobrania, karta pracy, kasza manna lub mąka, tacka lub 

kartonik,  

 

• Zabawa z elementem równowagi. „Nie podepcz kwiatów” – R. rozkłada kolorowe lub białe arkusze 

papieru  w niewielkim oddaleniu od siebie. Dz. chodząc między kartkami-kwiatami ostrożnie, tak aby 

żadnej kartki nie potrącić i  na żadną nie nadepnąć. 

 

• Gdzie jest wiosna? – słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej.  

   R. czyta wiersz, pokazując obrazki kwiatów, o których jest w nim mowa.  

Gdzie jest wiosna? 

Tutaj krokusy wyrosły, 

a przebiśniegi obok sosny. 

Fiołki nas pozdrawiają, 

a drzewa pęki rozwijają. 

R. pyta Dz.: O jakich kwiatach była mowa w wierszu? Oglądanie obrazków: krokusa, przebiśniegu, fiołka. 

Wskazywanie łodyg, liści i kwiatów. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wyglądu kwiatów: kolory, 

kształty płatków i liści, - budowa kwiatka - obrazek na stronie 

 

• „Wiosenne kwiaty i motyle” – zabawy matematyczne. R.  kładzie na stole wymieszane ilustracje 

kwiatów i motyli (4 przebiśniegi, 3 krokusy i motyle: 2 czerwone, 2 żółte, 3 niebieskie). Dz. Ogląda 

obrazki i klasyfikuje je na kwiaty i motyle. R. ustala z Dz., jakie to są kwiaty, jak wyglądają, jakiego są 

koloru. Podobnie omawia kolory motyli, a następnie zadaje pytania i formułuje polecenia: 

Ile jest krokusów? Pokażcie tyle palców, ile jest krokusów.  

Ile jest przebiśniegów? Pokażcie tyle palców, ile jest przebiśniegów.  

Czy krokusów jest tyle samo, co przebiśniegów?. Dzieci, nawet jeśli wiedza, czy przebiśniegów jest więcej, 

mają to pokazać, ustawiając kwiaty jednego rodzaju w rzędzie, a pod nimi, także w rzędzie, kwiaty drugiego 

rodzaju – tak, by było widać 3 pary i 1 przebiśnieg bez pary. R. zadaje kolejne pytania: O ile więcej jest 

przebiśniegów niż krokusów? 

Wniosek: przebiśniegów jest więcej.   

A teraz policzmy motyle.  



Ile jest czerwonych / żółtych / niebieskich motyli? 

Pokażcie tyle palców, ile jest czerwonych / żółtych / niebieskich motyli.  

Czy motyli czerwonych jest tyle samo co żółtych? Pokażcie to (ustawianie w pary).  

Czy motyli czerwonych jest tyle samo co niebieskich? (ustawianie w pary).  

Których motyli jest więcej? O ile więcej jest motyli niebieskich niż czerwonych?  

O ile mniej jest motyli żółtych niż niebieskich? Których kwiatów jest tyle samo, co niebieskich motyli? 

(krokusów). Pokażcie to. Tu porównywanie liczebności zbiorów polega na „sadzaniu” jednego niebieskiego 

motyla na jednym krokusie i stwierdzeniu, że każdy motyl niebieski ma swój kwiatek, więc jest ich po tyle 

samo.  

Czy pozostałych motyli jest tyle samo co przebiśniegów? (tak, po 4). 

 Czy wszystkich motyli jest tyle samo co wszystkich kwiatów? (tak).  

Nawet jeśli dzieci nie potrafią powiedzieć, po ile ich jest, to warto spróbować, wspólnie policzyć wszystkie 

kwiatki i warto policzyć wszystkie motyle, i pokazać, że każdy motyl ma swój kwiatek.  

• Zabawa ruchowa z wczorajszego dnia  - „Zrób jak …” 

 

• Ćwiczenie percepcji wzrokowej -  „Którego obrazka brakuje?” – zabawa z wczoraj tj. wtorku tutaj 

możemy wykorzystać obrazki motyli i kwiatów - układamy do 5 obrazków 

 

• Ułóż rytm – R. Układa 3 obrazki dziecko ma zadanie dokończyć  rytm : – krokus – przebiśnieg – krokus 

– itd., lub przebiśnieg – motyl – przebiśnieg – itd.  

4 L – narysuj po śladzie załącznik 1 - Dz. rysują po śladzie ołówkiem lub czarną kredką, chętne dzieci mogą 

pokolorować obrazek  

Dodatkowo w dowolnym czasie można wykorzystać sylwety kwiatów do przeliczania : 

„Krokusy i przebiśniegi” – zabawy matematyczne.  

R. formułuje zadania na dodawanie i odejmowanie, wykorzystuje obrazki 

Układajcie przed sobą kwiatki i liczcie, ile jest ich razem: 

– 1 krokus i 1 przebiśnieg; to 2 -- 1 dodać 1 to równa się 2  

– 2 krokusy i 1 przebiśnieg;  

– 3 krokusy i 1 przebiśnieg; 

– 1 krokus i 2 przebiśniegi; 

– 1 krokus i 3 przebiśniegi. 

Teraz układajcie przed sobą kwiatki i zabierajcie ich tyle, ile powiem. Liczcie, ile kwiatków zostało: 

– od 3 krokusów zabierzcie 1 krokus; 

– od 3 krokusów zabierzcie 2 krokusy; 

– od 4 przebiśniegów zabierzcie 1 przebiśnieg; 

– od 4 przebiśniegów zabierzcie 2 przebiśniegi; 



– od 4 przebiśniegów zabierzcie 3 przebiśniegi.  

R. mogą dawać analogiczne zadania o motylach. Warto każde odpowiedzi aby dzieci komentowały, np.  

Tak, bo 3 odjąć 1 to jest 2, albo: bo 2 dodać 2 to jest 4. Chodzi o to, by dzieci oswajamy się z językiem  

matematyki. 

 

4 Latki – załącznik 1  /  dzieci które nie mogą wydrukować kart pracy i chętne 3 latki  

można na małą tackę, kartonik lub spodek wysypać kaszę mannę, mąkę, lub bułkę tartą 

tak by dziecko mogło swobodnie kreślić różne wzory palcem wskazującym ręki wiodącej. 

 

  

 

 

 



 

 


