Witam Was w ten czwartkowy matematyczny dzień i zapraszam do kolejnych
zabaw.
1. Opowieść ruchowa „Spacer po moim mieście”
Mama albo Tata niech powolutku czytają treść opowieści a Wy drogie
dzieci ilustrujcie ruchem opowiadanie.
W trakcie w tle możecie puścić sobie muzykę Beethovena.
https://www.youtube.com/watch?v=Ars6xnNKpYk

Zaczynamy:
Idziesz na spacer wiosenny po swoim mieście. Idziesz powoli, rozglądasz
się dookoła. Patrzysz pierw w prawą stronę a następnie w lewą. W koło
widzisz domy i wysokie bloki. Spotykasz swojego kolegę na rowerze.
Szybko zabierasz też swój rower i razem jedziecie, najpierw powoli bo jest
wysoka górka a następnie coraz szybciej bo jest z górki. Głośno się
śmiejecie. Kolega musiał już iść do domu, ale Ty postanowiłeś iść jeszcze
na plac zabaw. Maszerujesz na ten blisko swojego domu w Lędzinach.
Masz ochotę się pohuśtać na huśtawce. Siadasz wygodnie i huśtasz się
(niech dziecko zrobi kołyskę ze swojego ciała). Masz ochotę wspiąć się na
drabinkę. Machasz do Mamy albo Taty z góry. Schodzisz z drabinki. Idziesz
jeszcze na zjeżdżalnię. Uwaga, raz, dwa, trzy zjeżdżasz Ty! (dziecko niech
ślizga się pupą po podłodze). Nagle…Widzisz motylka. Biegniesz za nim
i próbujesz go złapać ale jest coraz wyżej. Nie możesz go dosięgnąć. Ten
motyl, gdzieś chce Cię zaprowadzić. Skaczesz radośnie za nim. Usiadł motyl
na kwiatku, Ty obok niego przystajesz i patrzysz raz w lewo, raz w prawo.
Jesteś na pięknej, kolorowej łące. Nasłuchujesz śpiewu ptaków. Zbierasz
kwiaty dla Mamy i Taty. Musi być ich dużo na wielki bukiet. Zdmuchujesz
dmuchawce. Kładziesz się na łące, leżysz tak przez chwilę i sobie
odpoczywasz.
2. Gra BINGO
Kochani, zapraszam Was do gry w BINGO. Poniżej przygotowałam dla Was kilka
matematycznych działań w zakresie 10. Przepiszcie je albo wydrukujcie.
Wytnijcie każde działanie osobno. Następnie te karteczki poskładajcie i włóżcie
do jakiegoś pudełeczka. Po kolei losujcie działania i je rozwiązujcie. Wynik
każdego działania zapiszcie w wybranej przez siebie kratce na planszy gry do
BINGO. Poniżej zamieszczam planszę do BINGO (wydrukujcie ją w ilości takiej,
ilu jest uczestników albo przerysujcie). Plansza znajduje się na samym końcu.
Przygotujcie jeszcze dla każdego puste kwadraciki, którymi będziecie zasłaniać
dobrze rozwiązane działanie.

Jeśli Wasze plansze są wypełnione, poskładajcie jeszcze raz karteczki z
działaniami i schowajcie do pudełka. Następnie losujcie jeszcze raz działania a
liczbę z tego działania, jeśli macie na swojej kartce zasłońcie pustym
kwadracikiem. Gdy Wasza plansza będzie pusta, wykrzyknijcie BINGO! Osoba,
która pierwsza krzyknie „BINGO” wygrywa 😊 POWODZENIA!
Działania matematyczne:
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3. Matematyka „Matematyczny kwiatek”
Byliście na łące i zbieraliście kwiaty. Jeden z nich był matematyczny.
Poniżej zamieszczam kwiatek (pod grą do BINGO), w którym musicie
uzupełnić działania, tak żeby wyszła Wam cyfra ze środka koła. Możecie
sobie zabrać jakieś klocki do pomocy żeby było Wam łatwiej liczyć.
Trzymam za Was kciuki 😊

Plansza do BINGO
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