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

Cele: kszta towanie umiej tno ci ustalania równoliczno ci, wiczenie percepcji 
wzrokowej (materia  konkretny).

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

Karty pracy przedstawiaj  k  przed burz  i po burzy. Zadaniem dziecka jest ustalenie, 
czy wszystkie zwierz ta wysz y ze swoich kryjówek po burzy. Przebieg wiczenia jest 
nast puj cy: dziecko zaznacza wybranym kolorem wszystkie zwierz ta jednego gatunku 
(np. ptaki) na obu kartach, liczy je i ustala, czy jest ich tyle samo. W celu sprawdzenia 
nale y skre la  wybrane obrazki wed ug schematu: 1 ptaszek (przed burz ) – 1 ptaszek 
(po burzy) itd.

 Mrowisko – gra 
(karta pracy strona 19) 

Cele: kszta towanie umiej tno ci dodawania i odejmowania w zakresie 10, ustala-
nia równoliczno ci, poszerzenie zakresu liczbowego.

Pomoce: karta pracy „Mrowisko – gra”, kilka pude ek z zapa kami, pionki, kostka 
do gry.

Gracze-mrówki maj  za zadanie budowa  mrowisko. Ka da mrówka wybiera pole, z któ-
rego chce startowa . Nast pnie porusza si  zgodnie ze wskazaniami kostki do gry. Na 
polach planszy znajduj  si  dzia ania, które nale y rozwi za . Wynik dzia ania okre la 
liczb  zapa ek, których mrówka mo e u y  do budowy swojego mrowiska. Gra toczy si  
do momentu wyczerpania zapa ek. Wygrywa gracz, który zbuduje wi ksze mrowisko. 
W zale no ci od umiej tno ci dziecka oblicze  mo na dokonywa , wykorzystuj c kon-
kretne przedmioty (np. zapa ki), na palcach b d  w pami ci.

 Sznurkowe zwierzaki 
(karta pracy strona 20) 

Cele: kszta towanie poj cia sta o ci d ugo ci, wiczenie sprawno ci manualnej.

Pomoce: karta pracy „Sznurkowe zwierzaki”, dwa sznurki lub tasiemki (o d ugo ci 
zgodnej z rysunkami na karcie pracy), klej.

Zadanie dziecka polega na u o eniu na karcie pracy kszta tu zwierz tka zgodnie ze wzo-
rem. Nast pnie nale y rozprostowa  tasiemk . Ucze  powinien oceni , czy jest ona tej 
samej d ugo ci, jak wtedy, gdy by a u o ona na karcie pracy. W celu sprawdzenia nale y 
ponownie u o y  wzór i przyklei  tasiemk  do karty.
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 Chatka z piernika 
(karta pracy strona 21) 

Cele: wspomaganie operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do opano-
wania aspektu kardynalnego liczby naturalnej.

Pomoce: karta pracy „Chatka z piernika”, kredki.

Zadanie dziecka polega na stwierdzeniu, których ciasteczek jest najwi cej. Powinno 
sprawdza  na dwa sposoby: poprzez przeliczenie oraz poprzez kolorowanie ciasteczek 
wed ug schematu: jednym kolorem po jednym ciasteczku z danego rodzaju (np. kolor 
ó ty – 1 ciasteczko serduszko, 1 okr g e, 1 herbatnik itd.).

 Skarpetki 
(karta pracy strona 22) 

Cele: klasyfikowanie, definiowanie, doskonalenie sprawno ci manualnej i grafo-
motorycznej.

Pomoce: karta pracy „Skarpetki”, kredki, no yczki, sznurek i spinacze do bielizny.

Nale y pokolorowa  i wyci  obrazki z karty pracy. Nast pnie zadanie dziecka polega na 
przyczepianiu do sznurka skarpetek wed ug przyk adowych polece : 

Powie  du e skarpetki w kó eczka. 

Powie  ma e czerwone skarpetki.

Jak nazwiesz skarpetki, które wisz ? (np. ma e w serduszka).

Która skarpetka nie pasuje do pozosta ych? itp. 

 Tropy zwierz t 
(karta pracy strona 23) 

Cele: doskonalenie umiej tno ci pos ugiwania si  liczebnikami porz dkowymi, roz-
szerzanie zakresu liczenia.

Pomoce: karta pracy „Tropy zwierz t”. 

Zadanie ucznia polega na dopasowaniu ladów do zwierz t, które je zostawi y, oraz 
udzieleniu odpowiedzi na pytania:

Które z kolei lady zostawi  pies? (Wa ne, aby dziecko pos ugiwa o si  liczebnikami 
porz dkowymi).

Które z kolei lady zostawi a sarna?

Które z kolei lady zostawi  ptak?

Które z kolei lady zostawi  kot?
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Które z kolei lady zostawi  nied wied ?

Które z kolei lady zostawi  zaj c?

Ile ladów zostawi  pies, ptak itd.?

Ile jest wszystkich ladów?

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

Cele: wdra anie do mno enia, wiczenie sprawno ci manualnej i grafomotorycznej.

Pomoce: karty pracy „Grusza I, II”, no yczki, klej, kredki lub farby w kolorach: 
ó tym, jasnozielonym, ciemnozielonym, czerwonym, du y arkusz, np. szarego pa-

kowego papieru.

Kart  pracy (cz  I) nale y skopiowa  (tak, aby cznie by o 37 gruszek). Dziecko maluje 
farbami lub koloruje kredkami owoce w nast puj cy sposób: 12 gruszek kolorem jasno-
zielonym, 10 ó tym, 6 ciemnozielonym i 9 czerwonym. Nast pnie wycina je. Na du ym 
arkuszu doros y rysuje drzewo: pie  i 15 ga zi. Zadaniem dziecka jest przyklejanie owo-
ców na ga ziach wed ug opisu na karcie pracy (cz  II) i uzupe nienie jej.

 Niespodzianka 
(karta pracy strona 27)

Cele: utrwalenie tabliczki mno enia, wiczenie percepcji wzrokowej (materia  sym-
boliczny).

Pomoce: karta pracy „Niespodzianka”, kredki. 

Zadaniem dziecka jest rozwi zanie dzia a  na karcie pracy. Wyniki nale y odnale  w ród 
liczb w kó eczkach i zamalowa  je. Pokolorowane pola utworz  rysunek niespodziank .

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

Cele: doskonalenie umiej tno ci dodawania i odejmowania w zakresie 100.

Pomoce: karty pracy „Dziura w murze – gra I, II”, kredki, no yczki.

Nale y wyci  dzia ania z karty pracy (cz  II) . Gra polega na naprzemiennym losowa-
niu dzia a  i zamalowywaniu ich wyników na karcie pracy (cz  I). Gracz, który zrobi 
wi ksz  dziur  w murze (wi cej cegie  obok siebie zostanie zamalowanych), wygrywa. 
W zale no ci od umiej tno ci dziecka oblicze  mo na dokonywa  z wykorzystaniem 
liczyd a lub w pami ci.


