
Propozycje zabaw „Skowronki” 

Zmisiowany Dzieo Matematyki.  

To już ostatnie zadanie z projektu pt.: „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Dziś 

wspólnie z misiem Pączusiem mamy przygotowane dla Was zadania matematyczne. 

Życzymy miłej zabawy  

 

1. Na początek wysłuchajcie piosenki pt.: „Jeden, dwa i trzy…” Śpiewające Brzdące. 

Zapewne znacie już usłyszane cyferki. Spróbujcie ułożyd z dostępnych w domu 

materiałów takich jak: koraliki, guziki, klocki lub narysowad cyfry.  

Link do piosenki : https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng 

 

2. Opowieśd matematyczna „Wycieczka do lasu” autorki: Grażyna Szadkowska, Barbara 

Gaweł. Wybierzcie swojego ulubionego misia i wspólnie wysłuchajcie opowieści.  

Do wykonania zadania przygotujcie sobie figurki  zwierząt, lalek czy kolorowe klocki, 

guziki (nie muszą byd identyczne jak postacie z bajek). Dzięki temu ułatwi Wam 

wykonanie zadania.  

„Był  piękny  słoneczny  dzieo.  Kubuś  Puchatek  postanowił  wybrad  się z przyjaciółmi na 

wycieczkę do lasu. Na wycieczkę zaprosił: Prosiaczka, Królika, Kłapouchego, Tygryska,  Mamę  

Kangurzycę  i  Maleostwo. Ilu  przyjaciół zaprosił Kubuś Puchatek na wycieczkę? Na miejsce 

zbiórki Kubuś Puchatek wyznaczył Leśną Polanę. Na Leśną Polanę pierwszy przybył Tygrysek,  

drugi zjawił się Kłapouchy, a trzeci przybył  Królik. Czwarty z wielkim plecakiem przyszedł  

Prosiaczek. Jako ostatni pojawił się Puchatek. Który na miejsce spotkania przybył Kubuś? 

Wszyscy przywitali się serdecznie zadowoleni ze spotkania, wtedy okazało się, że nie ma  

Mamy Kangurzycy z Maleostwem. Kubuś wyjaśnił wszystkim, że Maleostwo zachorowało na  

ospę. Ma dużo krostek i musi zostad z mamą w domu. Ilu uczestników wyruszyło na 

wycieczkę? Na drogę Kubuś Puchatek przygotował dla wszystkich po słoiczku miodu. 

Słoiczków było siedem. Przyjaciele wyruszyli do lasu. Po dłuższym czasie wędrówki 

postanowili zjeśd miodek. Kubuś rozdał każdemu po jednym słoiku. Okazało się, że zostało 

kilka słoików. Ile słoików miodu zostało Kubusiowi? Przyjaciele ruszyli w dalszą drogę, a 

kiedy słooce zaczęło zachodzid wrócili do domu. W drodze powrotnej  odwiedzili  Kangurzycę  

i  Maleostwo. W prezencie zostawili im dwa słoiki miodu oraz opowiedzieli o swoich  

wrażeniach z wycieczki”. 

3. Kochani spróbujcie wykonad wg własnego pomysłu liczmany np.: z masy solnej 

kółeczka. Czekamy na zdjęcia z wykonanych liczmanów.  

 

Przepis na masę solną:     

 1 szklanka mąki; 

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


 1 szklanka soli; 

 ok. 0,5 szklanki woda. 

Wykonanie: Do głębokiej miski wsypujemy mąkę i sól. Dokładnie mieszamy i wlewamy 

niewielką ilośd wody. Mieszamy, rozgniatamy grudki, dodajemy odrobinę wody i ponownie 

mieszamy. Ilośd wody jest tu kluczowym czynnikiem i trzeba ją wlewad stopniowo. Ciasto 

wyjmujemy na stół lub stolnicę i ugniatamy, aż będzie gładkie.  

 

4. Zabawa „Matematyczne memory” – w oddzielnym pliku mamy propozycje zabawy w 

grę memory oraz wykonania różnych zadao matematycznych.  

 


