Matematyka

Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu

Letni deszcz I, II
(karty pracy strony 17–18)

ksztaïtowanie umiejÚtnoĂci ustalania równolicznoĂci, Êwiczenie percepcji
wzrokowej (materiaï konkretny).


Cele:


Pomoce:

karty pracy „Letni deszcz I, II”, kredki.

Karty pracy przedstawiajÈ ïÈkÚ przed burzÈ ibpo burzy. Zadaniem dziecka jest ustalenie,
czy wszystkie zwierzÚta wyszïy ze swoich kryjówek po burzy. Przebieg Êwiczenia jest
nastÚpujÈcy: dziecko zaznacza wybranym kolorem wszystkie zwierzÚta jednego gatunku
(np. ptaki) na obu kartach, liczy je ibustala, czy jest ich tyle samo. Wbcelu sprawdzenia
naleĝy skreĂlaÊ wybrane obrazki wedïug schematu: 1 ptaszek (przed burzÈ) – 1 ptaszek
(po burzy) itd.

Mrowisko – gra
(karta pracy strona 19)

ksztaïtowanie umiejÚtnoĂci dodawania ibodejmowania wbzakresie 10, ustalania równolicznoĂci, poszerzenie zakresu liczbowego.


Cele:


Pomoce:

karta pracy „Mrowisko – gra”, kilka pudeïek zbzapaïkami, pionki, kostka

do gry.
Gracze-mrówki majÈ za zadanie budowaÊ mrowisko. Kaĝda mrówka wybiera pole, zbktórego chce startowaÊ. NastÚpnie porusza siÚ zgodnie ze wskazaniami kostki do gry. Na
polach planszy znajdujÈ siÚ dziaïania, które naleĝy rozwiÈzaÊ. Wynik dziaïania okreĂla
liczbÚ zapaïek, których mrówka moĝe uĝyÊ do budowy swojego mrowiska. Gra toczy siÚ
do momentu wyczerpania zapaïek. Wygrywa gracz, który zbuduje wiÚksze mrowisko.
WbzaleĝnoĂci od umiejÚtnoĂci dziecka obliczeñ moĝna dokonywaÊ, wykorzystujÈc konkretne przedmioty (np. zapaïki), na palcach bÈdě wbpamiÚci.

Sznurkowe zwierzaki
(karta pracy strona 20)

Cele:

ksztaïtowanie pojÚcia staïoĂci dïugoĂci, Êwiczenie sprawnoĂci manualnej.

karta pracy „Sznurkowe zwierzaki”, dwa sznurki lub tasiemki (obdïugoĂci
zgodnej zbrysunkami na karcie pracy), klej.


Pomoce:

Zadanie dziecka polega na uïoĝeniu na karcie pracy ksztaïtu zwierzÈtka zgodnie ze wzorem. NastÚpnie naleĝy rozprostowaÊ tasiemkÚ. Uczeñ powinien oceniÊ, czy jest ona tej
samej dïugoĂci, jak wtedy, gdy byïa uïoĝona na karcie pracy. Wbcelu sprawdzenia naleĝy
ponownie uïoĝyÊ wzór ibprzykleiÊ tasiemkÚ do karty.
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Chatka zbpiernika
(karta pracy strona 21)

Cele: wspomaganie operacyjnego rozumowania wbzakresie potrzebnym do opano-

wania aspektu kardynalnego liczby naturalnej.

Pomoce:

karta pracy „Chatka zbpiernika”, kredki.

Zadanie dziecka polega na stwierdzeniu, których ciasteczek jest najwiÚcej. Powinno
sprawdzaÊ na dwa sposoby: poprzez przeliczenie oraz poprzez kolorowanie ciasteczek
wedïug schematu: jednym kolorem po jednym ciasteczku zbdanego rodzaju (np. kolor
ĝóïty – 1 ciasteczko serduszko, 1 okrÈgïe, 1 herbatnik itd.).

Skarpetki
(karta pracy strona 22)

klasyfikowanie, definiowanie, doskonalenie sprawnoĂci manualnej ibgrafomotorycznej.


Cele:


Pomoce:

karta pracy „Skarpetki”, kredki, noĝyczki, sznurek ibspinacze do bielizny.

Naleĝy pokolorowaÊ ibwyciÈÊ obrazki zbkarty pracy. NastÚpnie zadanie dziecka polega na
przyczepianiu do sznurka skarpetek wedïug przykïadowych poleceñ:

PowieĂ

duĝe skarpetki wbkóïeczka.


PowieĂ

maïe czerwone skarpetki.


Jak

nazwiesz skarpetki, które wiszÈ? (np. maïe wbserduszka).


Która

skarpetka nie pasuje do pozostaïych? itp.

Tropy zwierzÈt
(karta pracy strona 23)

Cele: doskonalenie umiejÚtnoĂci posïugiwania siÚ liczebnikami porzÈdkowymi, roz-

szerzanie zakresu liczenia.

Pomoce:

karta pracy „Tropy zwierzÈt”.

Zadanie ucznia polega na dopasowaniu Ăladów do zwierzÈt, które je zostawiïy, oraz
udzieleniu odpowiedzi na pytania:

Które zbkolei Ălady zostawiï pies? (Waĝne, aby dziecko posïugiwaïo siÚ liczebnikami

porzÈdkowymi).

Które

zbkolei Ălady zostawiïa sarna?


Które

zbkolei Ălady zostawiï ptak?


Które

zbkolei Ălady zostawiï kot?
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Które

zbkolei Ălady zostawiï nieděwiedě?


Które

zbkolei Ălady zostawiï zajÈc?


Ile

Ăladów zostawiï pies, ptak itd.?


Ile

jest wszystkich Ăladów?

Grusza I, II
(karty pracy strony 25–26)

Cele: wdraĝanie do mnoĝenia, Êwiczenie sprawnoĂci manualnej ibgrafomotorycznej.

karty pracy „Grusza I, II”, noĝyczki, klej, kredki lub farby wbkolorach:
ĝóïtym, jasnozielonym, ciemnozielonym, czerwonym, duĝy arkusz, np. szarego pakowego papieru.


Pomoce:

KartÚ pracy (czÚĂÊ I) naleĝy skopiowaÊ (tak, aby ïÈcznie byïo 37 gruszek). Dziecko maluje
farbami lub koloruje kredkami owoce wbnastÚpujÈcy sposób: 12 gruszek kolorem jasnozielonym, 10 ĝóïtym, 6 ciemnozielonym ib9 czerwonym. NastÚpnie wycina je. Na duĝym
arkuszu dorosïy rysuje drzewo: pieñ ib15 gaïÚzi. Zadaniem dziecka jest przyklejanie owoców na gaïÚziach wedïug opisu na karcie pracy (czÚĂÊ II) ibuzupeïnienie jej.

Niespodzianka
(karta pracy strona 27)

Cele: utrwalenie tabliczki mnoĝenia, Êwiczenie percepcji wzrokowej (materiaï sym-

boliczny).

Pomoce:

karta pracy „Niespodzianka”, kredki.

Zadaniem dziecka jest rozwiÈzanie dziaïañ na karcie pracy. Wyniki naleĝy odnaleěÊ wĂród
liczb wbkóïeczkach ibzamalowaÊ je. Pokolorowane pola utworzÈ rysunek niespodziankÚ.

Dziura wbmurze – gra I, II
(karty pracy strony 28–29)

Cele:

doskonalenie umiejÚtnoĂci dodawania ibodejmowania wbzakresie 100.


Pomoce:

karty pracy „Dziura w murze – gra I, II”, kredki, noĝyczki.

Naleĝy wyciÈÊ dziaïania zbkarty pracy (czÚĂÊ II) . Gra polega na naprzemiennym losowaniu dziaïañ ibzamalowywaniu ich wyników na karcie pracy (czÚĂÊ I). Gracz, który zrobi
wiÚkszÈ dziurÚ wbmurze (wiÚcej cegieï obok siebie zostanie zamalowanych), wygrywa.
WbzaleĝnoĂci od umiejÚtnoĂci dziecka obliczeñ moĝna dokonywaÊ zbwykorzystaniem
liczydïa lub wbpamiÚci.
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