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Nauczanie zdalne 

21.01.2022 r., piątek 

Temat kompleksowy: Babcia i dziadek 

Temat dnia: Cyfra i liczba osiem.  

 

Cele: 
• Rozwijanie myślenia matematycznego. 
• Poznanie liczby osiem w aspekcie  porządkowym. 
• Zapoznanie z wyglądem leniwej ósemki. 

1. Przedstawienie liczby 8 w aspekcie porządkowym na podstawie wiersza.  

„Kwiaty” 

 

Babcia kwiaty ogląda: 

pierwszy kwiat to bratek, 

drugi to bławatek. 

Trzeci to jest róża. 

Czwarty stokrotka nieduża. 

Piąty i szósty to są tulipany, 

a siódmy to rumianek dla mamy. 

Ósmy to słonecznik wysoki, 

który rozchyla płatki na boki. 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

 

- Jak nazywa się pierwszy kwiat? 

- Którym z kolei kwiatem jest bławatek? 

- Jak nazywa się trzeci kwiat? 

- Którym z kolei kwiatem jest stokrotka? 

- Jak nazywa się piąty i szósty kwiat? 

- Którym z kolei kwiatem jest rumianek dla mamy? 

- Jak nazywa się ósmy kwiat? 

 

Dzieci wycinają obrazki kwiatów, rodzice pomagają nazwać wycięte kwiaty. 

Podczas czytania wiersza przez rodzica, dziecko układa obrazki kwiatów. 

Na koniec ułożone obrazki przelicza używając liczebników porządkowych. 
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1.                    2.   

                     bratek                                                                          bławatek 

 

3.       4.  

                    róża                                                                     stokrotka 

 

5.                                           6.        

             tulipan                                                                                 tulipan 
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7.           8.   

                      rumianek                                                                           słonecznik  

 

 

2. „Bukiety” – dopełnianie do 8. 
 

Dziecko otrzymuje kartkę podzieloną na 4 części, na każdej części narysowane są kwiaty. 

Zadaniem dzieci jest dorysowanie tylu kwiatów, aby w sumie było ich 8. Na koniec dziecko 

wycina cyfrę 8 i dokleja kartonik na każdą część kartki. 

 

8 8 8 8       
     
 
 

3. „Zabawy ze sznurkiem” – zabawy ruchowe.  

Potrzebny będzie sznurek długości minimum 1,5 m. Możecie sobie wyobrazić, że jest to 

most, wąż lub cyrkowa lina. Sznurek leży na podłodze, tworzycie z niego dowolny kształt. 

Zadań może być wiele: 

– spacer po sznurku uważając, by z niego nie „spaść”; 

– przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną, raz na drugą stronę; 

– przejście po sznurku „stópkami”, tyłem, bokiem. 
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4. Karta pracy, cz. 2, s. 69. 

Policz i napisz, ile jest na każdym rysunku kwadratów, kół, prostokątów, trójkątów. 

Pokoloruj rysunek. Policz i wpisz odpowiednią cyfrę. 

 

5. Zabawy ruchowe w domu. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

6. „Leniwa ósemka” – narysuj kilka razy po śladzie leniwą ósemkę.  

Na osobnej kartce papieru narysuj na środku punkt a następnie leniwą ósemkę kreśl przez 

ten punkt. Dorysuj coś, żeby powstał jakiś przedmiot albo zwierzątko np.: kotek. Spróbuj 

pobawić się w ten sposób kilka razy. Powodzenia! 

 
 

   WZÓR 

 

 
 

         
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
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7. Zadania matematyczne. Każde zadanie zilustruj rysunkiem.  

 
• Babcia Irenka kupiła w sklepie 4 czekolady, żeby podarować je w prezencie swoim wnukom:   

1 dała Kasi, 1 Klarze i 1 jedną Kubie. Ile czekolad zostało babci? 
 

• Kuba wybrał się do kwiaciarni, żeby kupić piękny bukiet dla swojej babci: kupił 3 czerwone 
róże i 5 różowych goździków. Ile kwiatów było w bukiecie babci?  
 

• Kasia ma dwie babcie: babcię Irenkę i babcię Zosię. Postanowiła każdej z nich zrobić bukiet z 
5 róż. Ile róż musi kupić dziewczynka w kwiaciarni? 

 

 
8. „Laurka dla babci i dziadka” - (dla chętnych dzieci), z obrazków wcześniej 

wyciętych kwiatów skomponuj laurkę dla najukochańszej babci i najukochańszego 

dziadka. W środku napisz życzenia.  

 

 


