
WITAM KOCHANE PSZCZÓŁKI!!! 

 

Dzisiaj w dalszym ciągu będziemy mówić o książkach. Zapraszam do dobrej 

zabawy i życzę powodzenia. 

 

I Przypatrzcie się książkom. Czym one się różnią? Ponumerujcie książki według 

grubości zaczynając od najgrubszej. 

 
 

 

 

 



II Posłuchajcie treści zadań. Ułóżcie do nich odpowiednie działania. 

 

1. W księgarni na półce stało 10 książek. Sprzedawczyni sprzedała 6 

książek. Ile książek zostało na półce? 

 

     

 

2. Mama poszła do biblioteki. Wypożyczyła dla siebie 3 książki a dla swojej 

córki 2 książki. Ile książek wypożyczyła mama? 

 

     

 

3. Zosia bardzo lubi czytać książki. Codziennie przeznacza na czytanie tyle 

samo czasu. Popatrzcie na zegar i powiedzcie, o której godzinie Zosia 

zaczyna czytać. 

 

 
 

Teraz popatrzcie na zegar i powiedzcie, o której godzinie Zosia kończy czytanie 

książek.  

 

 
 



Czy potraficie powiedzieć ile czasu codziennie Zosia poświęca na czytanie 

książek? Was też zachęcam do częstego przebywania z książką.  

 

4. Powiedzcie, którą godzinę pokazują poszczególne zegary. 

 

 

 

       
 

 

 

JESTEŚCIE SUPER!!! 

 

III Teraz czas na ruch. Stańcie przed lustrem i wykonujcie następujące 

polecenia: 

 

- popatrz w prawo, popatrz w lewo 

- podnieś lewą rękę przed siebie i opuść 

- podnieś prawą nogę w górę i opuść 

- dotknij prawą ręką lewego ucha, lewego kolana 

- dotknij lewą ręką prawego oka, prawego ramienia 

- stań na lewej nodze, potem na prawej 

- podskocz 5 razy na prawej nodze, lewą tupnij 5 razy 

- zrób 3 kroki w prawo, 1 krok w przód i 2 kroki w lewo 

 

IV Matematyczne zagadki. Odpowiedzcie na pytania. 

 

1) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko 2 koła. 

2) Którą dłoń podajemy na powitanie? 

3) Ile palców u obu dłoni ma człowiek? 

4) Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6? 

5) Która z liczb jest większa 5 czy 3? 

6) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe? 

7) Ile to jest razem 3 i 3? 

8) Ile boków ma trójkąt? 

 

 

 



V Pokolorujcie książki na półkach według podanego rytmu. Dobrej zabawy. 

 

 
 

 

DOBRA ROBOTA!!! DO ZOBACZENIA PSZCZÓŁKI!!! 


