
 

 

                                              

                                         Zabawy dla całej rodziny. 

 Dzień dobry. Oto propozycje zabaw. 
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Matematyczne zabawy z nakrętkami.  

 

 

Jak powszechnie wiadomo „Matematyka jest królową nauk” i stanowi ona podstawę rozwoju 

cywilizacji. Rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem.  

W zdobywaniu doświadczeń matematycznych ogromne znaczenie ma trening, który rozwija 

umiejętności dziecka i pozwala mu pokonać kolejne etapy edukacji matematycznej. Trening 

ten powinien rozpocząć się jak najwcześniej, dlatego organizując sytuacje dydaktyczne już w 

domu pozwolą dzieciom na przyjazne wejście w świat liczb.  

Można do tego wykorzystać kolorowe, plastikowe nakrętki które można kategoryzować 

kolorami, segregować elementy, utrwalać kolory.  

Na dywanie sensorycznym stymulować można stopy, a także ćwiczyć równowagę nosząc 

nakrętki na głowie. Dzieci mogą tworzyć swobodne kompozycje, które pozwolą im pobudzić 

wyobraźnię.     I tak może powstać np. rzeka dla słonia, dżungla dla dinozaura, lody, lizaki i 

wiele, wiele innych dzieł.   

Baczne obserwując poczynania dzieci zauważyć można jakie mają kreatywne i mądre 

rozwiązania.  

https://cloud1f.edupage.org/cloud?z%3AxKO%2BI6Njunlj1TxgYObQPvlIoX67ePoyfHLVOreo9X35%2BlnBK45E5L4ICVG09Jqh
https://4.bp.blogspot.com/-rRN84tS7diA/VrUEURoL9II/AAAAAAAAAHc/jCrG25o_vjo/s1600/IMG_7234.JPG


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wieszamy pranie. 
Angażując dziecko do prostych prac domowych budujemy więź, uczymy obowiązkowości, 

odpowiedzialności, ale także jest to świetna okazja do ćwiczenia motoryki dużej, jak też małej. 

Możemy także przygotować wspólnie z dzieckiem jego własną suszarkę, którą będzie 

wykorzystywać do zabawy.  

  

 
  

 

Wkręcanie nakrętek. 

Zapraszamy do zabawy z nakrętkami od butelek - świetna zabawa dzięki której ćwiczymy 

małą motorykę  

 https://www.youtube.com/watch?v=XBZjdUBhSEo 

 Wąż. 

 Potrzebne materiały: 

       Plastikowe nakrętki po napojach 

       Sznurek 

       Samoprzylepne oczka, lub pisak permanentny 

       Gwóźdź lub wiertło do wykonania otworów w nakrętkach (zadanie dla dorosłego) 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XBZjdUBhSEo


Samolot. 

Potrzebne materiały: 

        Plastikowa butelka z nakrętką  

        Kolorowy brystol 

        Klej 

        Nożyczki 
 

 

 

 

 

      Gry dla całej rodziny: 

 dmuchamy piłeczkę: https://pl.pinterest.com/pin/667236501017651659/ 
 samochody wyścigowe: https://pl.pinterest.com/pin/622763454708780837/ 
 owocowa tęcza: https://pl.pinterest.com/pin/667236501022263271/ 
 rytmy: https://pl.pinterest.com/pin/667236501022263275/ 
 skarby w ryżu: https://dzieciakiwdomu.pl/2014/05/skarb-w-ryzu-zabawa-sensoryczna-dla-

dzieci.html 

PRZEPISY NA MASY SENSORYCZNE I PLASTYCZNE: 

    

https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-

przepisy/?fbclid=IwAR1EgJYHcK-9QZNw3DEmGSs-

2AZ74afLj8o1W2DifSU0AivqnmB3QUyx5lI 

https://pl.pinterest.com/pin/667236501017651659/
https://pl.pinterest.com/pin/622763454708780837/
https://pl.pinterest.com/pin/667236501022263271/
https://pl.pinterest.com/pin/667236501022263275/
https://dzieciakiwdomu.pl/2014/05/skarb-w-ryzu-zabawa-sensoryczna-dla-dzieci.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2014/05/skarb-w-ryzu-zabawa-sensoryczna-dla-dzieci.html
https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR1EgJYHcK-9QZNw3DEmGSs-2AZ74afLj8o1W2DifSU0AivqnmB3QUyx5lI
https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR1EgJYHcK-9QZNw3DEmGSs-2AZ74afLj8o1W2DifSU0AivqnmB3QUyx5lI
https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR1EgJYHcK-9QZNw3DEmGSs-2AZ74afLj8o1W2DifSU0AivqnmB3QUyx5lI


 

 

 ZADANIA I ĆWICZENIA Z MATEMATYKI DLA DZIECI W WIEKU       

PRZEDSZKOLNYM: 

           

      https://szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

 

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/


 


