
ODDZIAŁ XI – 22.10.2020r. czwartek 

„Jesienna matematyka na wesoło”  

Powitanie piosenką: 

 „Wszyscy są, witam was, zaczynamy – już czas! Jestem ja, jesteś Ty – raz, dwa, 

trzy!”  

Zagadki związane z jesienią:  

1. Gdy jesienna pora przyjdzie, z drzewa wszystkie opadają. Różne barwy 

przybierają, i po świecie się błąkają.(liście) 

 

 2. Rosną wysoko na dębie, małe czapeczki mają, gdy wiatr powieje jesienią, 

wszystkie na ziemie spadają.(żołędzie)  

 

 

3. Borówki i grzyby tam wszyscy zbieramy. Zajączka i lisa również tam 

spotkamy (las) 



 

 

 4. Berecik czerwony w białe kropeczki. Nie chcą go brać dzieci ani 

wiewióreczki. (muchomor) 

 

 

 

 

5. Ma nóżkę, nie ma buta. Ma kapelusz nie ma głowy. Czasem gorzki i trujący, 

częściej smaczny jest i zdrowy. (grzyb) 

 



 6. Na drzewie wysoko w dziupli sobie mieszka Swoim dzieciom zaniesie 

żołędzia, orzeszka. (wiewiórka) 

 

 

7. Ma króciutkie nóżki i maleńki ryjek, Chociaż igły nosi, nigdy nic nie szyje. 

(jeż)  

 

 

8. Na jakim drzewie jesienią, koraliki się czerwienią? (jarzębina)  



 

 



 9. Choć kolczaste jak jeże, każdy do rąk je bierze. Odziera z odzienia i w koniki 

zamienia. (kasztany) 

 

 

10. To łatwa zagadka, tak mi się wydaje. Jaka po lecie pora roku nastaje? 

(jesień)  

 



Zabawa ruchowo-naśladowcza do muzyki klasycznej „Opadające liście”: 

naśladowanie opadających liści, wiatru. ( Antonio Vivaldi – Jesień 

https://youtu.be/5jJvvGqdPVk ) 

Zabawa matematyczna „Jesienne zbiory”: przeliczanie, segregowanie 

jesiennych liści, kasztanów i żołędzi 

„Magiczne woreczki”: 

• zabawy matematyczne wspólnie z rodzicami  

• umieszczanie w woreczkach koralików  

• stworzenie trzech zbiorów w różnych kolorach  

• przeliczanie koralików 

 Zabawa paluszkowa – M. Bogdanowicz „Jesienne liście”: 

Drzewom we włosy dmucha wiatr,  

a deszcz kapie: kap, kap, kap. 

 Krople kąpią równiuteńko,  

szepczą cicho – mój maleńki 

 Śpij, śpij... już śpij.  

Leci listek, leci przez świat  

– gdzieś tam na ziemię cicho spadł.  

Leci drugi, leci trzeci  

– biegną zbierać listki dzieci 

 I z uśmiechem wszystkie liście 

 układają w piękne kiście”  
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ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

„ Czółko” 

To świetna zabawa dla całej rodziny. Wystarczy zrobić kilkanaście kartek np. z 
postaciami z bajek. Usiąść w kółku, wylosować kartkę i “przykleić” na czółko. Każdy 
uczestnik zabawy zadaje pytanie, a odpowiedzią może być tylko “TAK” lub “NIE”. 
Jeżeli zgadnie i usłyszy “TAK” może zadać kolejne pytanie, jeżeli usłyszy “NIE”, 
kolejka przechodzi na kolejną osobę. Gramy do momentu, aż każdy zgadnie co ma 
wypisane na czółku. Osoba, która zgadnie pierwsza - wygrywa :). 

Przykład: 

Na kartce obrazek lub napis  “Baba Jaga” 

Pytanie: 

Czy jestem kobietą? 

TAK (Trafione, więc można zadawać pytanie dalej) 

NIE (Kolejka przechodzi na kolejną osobę ) czy jestem młoda? 
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