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Zadanie 1 

Historia Jasia  

Rodzic przygotowuje dla dziecka  wesołą i smutną buźkę, po czym mówi:                              

Przeczytam krótkie opowiadanie. Chcę, abyś w momencie, kiedy będę zadawać pytanie, podniósł  

do góry buzie wyrażającą smutek lub radość, czyli uczucia, które przeżywają bohaterowie 

opowiadania: 

„Jasio przyszedł do przedszkola z mamą. Wszedł powolutku do sali, mama była przy nim przez 

cały czas. Postanowił, że jeszcze raz pocałuje mamusię na do widzenia. Przytulił się mocno           

i wtedy... zrobiło mu się przykro. Zapragnął, żeby mama nie szła do pracy. Chciał, by została              

z nim w przedszkolu”. 

 

Jak się czuł Jasio? Podnieś do góry buźkę, która twoim zdaniem wyraża jego uczucia. 

 

„Po krótkiej chwili Jasio pobiegł do bawiących się w kąciku sali kolegów, którzy budowali duży 

zamek z klocków. Chłopczyk zaczął bawić się z nimi. Wspólnie zbudowali bardzo wysoką wieżę 

zamkową. Nagle podszedł jeden z kolegów i zburzył chłopcom ich budowlę”. 

 

Jak myślisz,  jak się czuł Jasio w momencie, kiedy budował wieżę z klocków?  

A jak się czuł, kiedy ta wieża została zepsuta? 

 

„Gdy Jasio się zmęczył zabawą, usiadł przy stoliku. Siedział przy nim sam. I wtedy przypomniał 

sobie mamę. Pomyślał, że bardzo chciałby być teraz przy niej”. 

 

Która z buziek będzie najbardziej pasowała do emocji, jakie odczuwał Jasio? 

 

„Około godziny 11.00 pani powiedziała do dzieci: dobierzcie się w pary i ustawcie przy drzwiach, 

idziemy do szatni, by się ubrać, bowiem wychodzimy na nasz przedszkolny plac zabaw.            

Dzieci na placu zabaw biegały radośnie, wspinały się na drabinki i robiły babki z piasku.             

»Lubię wyjścia na plac zabaw« – pomyślał Jasio”. 

 

A teraz zastanów się, jak się czuł Jasio? Podnieś do góry buźkę, która twoim, zdaniem pasuje do 

jego nastroju. 

 

 

 



Zadanie 2 

„Kolorowe zbiory” – doskonalenie umiejętności w zakresie porównywania liczebności 

zbiorów i stosowania znaków matematycznych: <, >, = 

Rodzic proponuje różne zabawy doskonalące umiejętność porównywania liczebności 

zbiorów.  

Dziecko dostaje kartkę A3, na której rysuje dwa duże koła , zostawiając między nimi miejsce 

na znak.  

Rodzic rozdaje liczmany. Mogą to być klocki, żetony, makaron, pestki dyni itp. oraz wycięte 

znaki lub wykałaczki do układania znaku. Dziecko może losować liczbę elementów, które 

mają znaleźć się w zbiorze. (Wyślijcie swoje pomysły na pocztę) 

 

 

 
 

 



Zadanie 3 

 

 Dla utrwalenia wiadomości rodzic proponuje rozwiązanie zadania na karcie pracy: policzenie 

zwierząt na krach oraz wklejenie właściwych cyfr i znaku we wskazanych polach. 

 

 „Karty pracy” cz. 3, s. 14 

 

Zadanie 4 

 

„Kółko i krzyżyk” – gra strategiczna w parach.  

Pola gry tworzą cztery przecinające się linie – dwie pionowe i dwie poziome.              

Zadaniem graczy jest umieszczenie w powstałych dziewięciu polach ciągu trzech takich 

samych znaków – kółek lub krzyżyków (poziomo, pionowo lub na skos), przy jednoczesnym 

uniemożliwieniu tego przeciwnikowi. Zawodnicy stawiają znaki na przemian.             

Wygrywa osoba, która pierwsza postawi trzy takie same znaki obok siebie. Miłej zabawy 

 

Pomoce: kartka w kratkę dla pary, ołówki 

 

Zadanie 5 

Karta pracy dla chętnych dzieci.  

 

Sudoku z figurami geometrycznymi. 
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