
ŚRODA 

Temat: „Gwiezdne zabawy” 

Dzień dobry kochani! Dzisiaj czeka na Was parę gwiezdnych zabaw. Najpierw 

matematycznych, a później ruchowych. Zaczynajmy!  

 

• Aktywność matematyczna 

„Matematyka z gwiazdkami”  

Do rozpoczęcia zabaw matematycznych potrzebne Wam będą kartki w trzech 

kolorach (najlepiej biała, żółta i pomarańczowa). Wydrukujcie na nich szablony 

gwiazdek i wytnijcie je. Gwiazdek jest sporo, więc możecie poprosić rodziców lub 

rodzeństwo o pomoc w wycinaniu. Jeżeli nie macie drukarki, możecie wykonać 

gwiazdki z pomocą rodziców. Pamiętajcie jednak, żeby miały one 3 różne wielkości. 

o „Segregujemy gwiazdki według koloru” – najpierw posegregujcie gwiazdki 

według kolorów. Powstaną Wam 3 zbiory. 

o „Segregujemy gwiazdki według wielkości” – teraz posegregujcie gwiazdki 

według wielkości. Powstaną Wam 3 zbiory – nazwijcie je. 

o „Dodajemy i odejmujemy gwiazdki” – pora na ćwiczenia w dodawaniu i 

odejmowaniu: 

� Na niebie były 3 gwiazdki białe i 6 gwiazdek pomarańczowych. Ile 

gwiazdek było razem na niebie? 

� Z nieba spadły 2 gwiazdki  żółte i 5 gwiazdek białych. Ile gwiazdek 

razem spadło z nieba? 

� Na niebie było 5 gwiazdek małych i 5 gwiazdek dużych. Ile gwiazdek 

było razem na niebie? 

� Na niebie było 6 gwiazdek dużych i 1 gwiazdka średnia. Po chwili 4 

duże gwiazdy spadły. Ile zostało gwiazd na niebie? 

� Na niebie były 3 gwiazdy średnie, 2 gwiazdy duże i 5 gwiazd małych. 

Po chwili wszystkie duże gwiazdy spadły. Ile gwiazd zostało na niebie? 

o „Ile oklasków, tyle gwiazdek” – poproś rodziców, aby powoli klasnęli kilka 

razy. Ty uważnie słuchaj i określ, ile usłyszałeś oklasków, a następnie ułóż tyle 

gwiazdek. Rodzic niech sprawdzi, czy poprawnie usłyszałeś liczbę klaśnięć. 

o „Gwiezdne rytmy” – na koniec poukładaj gwiezdne rytmy. Podam początki 

rytmów, a Ty kontynuuj je: 

� Gwiazdka żółta, gwiazdka biała, gwiazdka pomarańczowa 

� Gwiazdka biała, gwiazdka pomarańczowa, gwiazdka żółta 

� Gwiazdka mała, gwiazdka średnia, gwiazdka duża 

� Gwiazdka duża, gwiazdka mała, gwiazdka średnia 

Po zakończonych zabawach matematycznych nie wyrzucaj gwiazdek, przydadzą się 

one do zabawy popołudniowej. ☺ 

 

 



• Aktywność ruchowa 

„Kosmiczna gimnastyka” 

Zaproście rodziców do zabawy i zaczynajcie kosmiczną gimnastykę! ☺ 

o „Lecimy rakietą” – wyciągnij ręce na boki i biegaj po ogrodzie lub pokoju. Na 

hasło rodziców „Lądowanie!” zatrzymaj się i kucnij. 

o „Kosmiczny spacer” – spaceruj po ogrodzie lub pokoju. Na hasło rodzica 

„powoli” idź powolnym, spokojnym krokiem, na hasło „szybko” przyśpiesz 

kroku. 

o „Sięgamy gwiazd” – stań na palcach i postaraj się sięgnąć dłońmi jak 

najwyżej, tak, jakbyś chciał dotknąć gwiazd. 

o „Zbieramy gwiazdy do koszyka” – podskakuj jak najwyżej, aby złapać 

gwiazdę wiszącą wysoko i kucaj, wkładając ją do koszyka 

o „Kroki kosmicznego przybysza” – zaprezentuj śmieszny sposób poruszania 

się, a rodzice niech naśladują Twoje ruchy. Po chwili zamieńcie się rolami. 

Zabawę możecie powtórzyć kilka razy. 

o „Kosmiczny pył” – usiądź w siadzie skrzyżnym i mocno dmuchaj przed siebie 

tak, jakbyś chciał zdmuchnąć pył kosmiczny 

o „Kosmiczna cisza” – połóż się na plecach i zamknij oczy. Spróbuj leżeć 

nieruchomo przez minutę.  

 

Po zabawach matematycznych zostały Wam gwiazdki. Nie wyrzucajcie ich. Przygotujcie 

ciemną kartkę i klej. Następnie przyklejcie gwiazdki na kartce, tworząc własny gwiazdozbiór. 

☺ 
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