
Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 26.10.2009 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Dary parku” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - indywidualna 

CELE GŁÓWNE: - zachęcanie do przeliczania 

                            - rozwijanie umiejętności tworzenia zbioru 

                            - wdrażanie do współdziałania i reagowania na określony  

                              symbol 

CELE OPERACYJNE: - dziecko przelicza elementy w zakresie 1-4 

                                   - potrafi opisać wygląd i nazwać dary parku 

                                   - ustawia się w kole 

                                   - wspólnie z innymi tworzy zbiór 

                                   - przelicza samodzielnie 

                                   - używa pojęć: więcej, mniej 

                                   - wykonuje polecenia 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - kasztany, żołędzie, liście, jarzębina i orzechy 

                   - dwa komplety obrazków z darami parku 

                   - cztery obręcze 

                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. 

2. Nauczycielka razem z Liczusią prezentuje dary parku- kasztany, żołędzie, 

liście, jarzębinę i orzechy. Każde dziecko może obejrzeć  przedstawione 

dary.  



3. Zabawa ruchowa „Który obrazek?”. Nauczycielka prosi jedno dziecko, aby 

rozłożyło  w różnych miejscach sali pięć obrazków, z których każdy z nich 

przedstawia jeden z darów parku (kasztan, żołądź, jarzębina, liść i 

orzech). Takie same obrazki trzyma nauczycielka. Dzieci biegają po sali, a 

kiedy nauczycielka pokaże któryś z obrazków, ustawiają się  przy takim 

samym. 

4. Zabawa dydaktyczna „Gdzie jest nasze miejsce?”. Dzieci siedzą w kole. Po 

środku koła, na dywanie wybrane dziecko rozkłada: kasztany, żołędzie, 

orzechy i liście. W czterech miejscach sali inne dziecko rozkłada cztery 

obręcze.  Zadaniem dzieci jest ułożenie darów parku tak, aby w każdej 

obręczy był jeden z darów parku. Po rozłożeniu wszystkich elementów, 

dzieci przeliczają  ich ilości w każdej  obręczy i porównują gdzie jest mniej 

a gdzie więcej- porządkowanie w pary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 27.10.2009 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Ile kasztanów” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - indywidualna 

CELE GŁÓWNE: - zachęcanie do przeliczania 

                            - tworzenie zbiorów 

                            - rozwijanie umiejętności przeliczania elementów zbioru 

                            - wdrażanie do współdziałania 

                            - doskonalenie spostrzegawczości 

CELE OPERACYJNE: - dziecko przelicza elementy w zakresie 1-4 

                                   - samodzielnie tworzy zbiór i przelicza jego elementy 

                                   - reaguje na sygnał dźwiękowy                             

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - kartoniki z kropkami 1-4 

                   - skakanki 

                   - tamburyno 

                   - karta pracy „Kasztany” 

                   - kredki 

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. 

2. Zabawa dydaktyczna „Ile kasztanów?”. Dzieci siedzą w kole. Każde z nich 

ma przed sobą koło utworzone ze skakanki. Po środku koła wybrane 

dziecko rozkłada kasztany. Następnie nauczycielka prezentuje kartonik z 

kropkami. Zadaniem dzieci jest wziąć tyle kasztanów, ile wskazuje ilość 

kropek na kartoniku. 



3. Zabawa ruchowa „Kasztanowe ludki”. Nauczycielka wybija rytm na 

tamburynie a dzieci maszerują po sali. Kiedy nauczycielka przerywa grę, 

dzieci prezentują różne figury- kasztanowe ludki. 

4. Wykonanie karty pracy „Kasztany”. Zadaniem dzieci jest otoczyć pętlą 

wszystkie kasztany a pod nią narysować tyle kropek, ile jest kasztanów w 

pętli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 29.10.2009 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Ile nas jest?” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - indywidualna 

CELE GŁÓWNE: - zachęcanie do przeliczania 

                            - rozwijanie umiejętności tworzenia zbioru i przeliczania jego  

                              elementów 

                            - rozwijanie spostrzegawczości                   

CELE OPERACYJNE: - dziecko przelicza elementy w zakresie 1-4 

                                   - używa pojęć „tyle samo, więcej, mniej” 

                                   - przelicza samodzielnie 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - papierowe talerzyki 

                   - orzechy i liście 

                   - karta pracy „Tyle samo” 

                   - kredki 

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. 

2. Zabawa dydaktyczna „Ile nas jest?”. Dzieci siedzą w kole. Po środku 

wybrane dziecko rozkłada liście i orzechy oraz tworzy dwie pętle ze 

skakanek. Nauczycielka prosi, aby w jednej pętli dzieci ułożyły tyle 

orzechów, ile jest dziewczynek a do drugiej tyle liści, ilu jest chłopców. 

Aby nie było trudności z tym zadaniem, nauczycielka proponuje aby 

najpierw wstały wszystkie dziewczynki i wszyscy liczą ile ich jest. To samo 

robią z chłopcami. Jeśli jest to zbyt trudne, można poprosić aby każda 



dziewczynka włożyła po jednym orzechu do pierwszej pętli, a każdy 

chłopiec po jednym liściu do drugiej pętli. Po wykonaniu tego polecenia 

wszystkie dzieci przeliczają elementy zbiorów i sprawdzają w którym jest 

więcej a w którym mniej- porządkowanie w pary. (Można zapytać dzieci, 

ile trzeba dołożyć do wybranego zbioru, aby było tyle samo). 

3. Zabawa ruchowa „Taniec liści”. Nauczycielka włącza spokojną muzykę, a 

dzieci w jej rytmie wykonują taniec liści. 

4. Wykonanie karty pracy „Tyle samo”. Na karcie pracy dzieci maja dwie 

pętle- jedną pustą a w drugiej są liście. Zadaniem dzieci jest dorysować w 

pustej pętli tyle liści, aby w obu było tyle samo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 28.10.2009 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Orzeszki dla wiewiórki” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - indywidualna 

CELE GŁÓWNE: - zachęcanie do przeliczania 

                            - rozwijanie umiejętności przeliczania elementów zbioru 

                            - wdrażanie do współdziałania 

                            - tworzenie zbiorów 

CELE OPERACYJNE: - dziecko przelicza elementy w zakresie 1-4 

                                   - używa pojęć „tyle samo, więcej, mniej” 

                                   - przelicza samodzielnie 

                                   - samodzielnie tworzy dzieło 

                                   - dba o czystość w miejscu pracy 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - papierowe talerzyki 

                   - orzechy 

                   - cztery obrazki przedstawiające wiewiórkę 

                   - obręcze 

                   - tamburyno 

                   - pomarańczowa farba 

                   - kartka z sylwetką wiewiórki dla każdego dziecka 

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. 

2. Zabawa matematyczna „Orzeszki dla wiewiórki”. Na dywanie wybrane 

dziecko rozkłada cztery obrazki przedstawiające wiewiórkę. Przed każdą z 



nich inne dziecko układa papierowy talerzyk. Następnie nauczycielka 

wybiera dziecko i prosi, aby przed każdą wiewiórką położyło po jednym 

orzeszku. Po wykonaniu zadania wszystkie dzieci sprawdzają 

prawidłowość wykonania. Następnie nauczycielka pyta dzieci, czy każda 

wiewiórka ma tyle samo orzechów. Następnie nauczycielka prosi inne 

dziecko aby każdej wiewiórce położyło po dwa orzechy. Wszyscy 

sprawdzają, czy wybrane dziecko dobrze wykonało zadanie. Dzieci 

sprawdzają, czego jest więcej: wiewiórek czy orzechów. (Można zapytać 

o ile jest więcej orzechów). 

3. Zabawa ruchowa „Skoki wiewiórek”. Dzieci podskakują jak wiewiórki a na 

sygnał dźwiękowy wracają do swoich domków (obręcze). 

4. Praca plastyczna „Portret wiewiórki”. Dzieci malują pomarańczową farbą 

portret wiewiórki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 30.10.2009 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Bukiety z liści” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - indywidualna 

                             - w małych zespołach 

CELE GŁÓWNE: - zachęcanie do przeliczania 

                            - rozwijanie umiejętności przeliczania elementów zbioru 

                            - rozwijanie spostrzegawczości 

                            - tworzenie zbiorów 

CELE OPERACYJNE: - dziecko przelicza elementy w zakresie 1-4 

                                   - prawidłowo używa pojęcia „więcej, mniej, tyle samo” 

                                   - tworzy zbiór i przelicza jego elementy 

                                   - przelicza samodzielnie 

                                   - współdziała w zespole 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - 4 wazony z brystolu 

                   - liście 

                   - cztery arkusze brystolu 

                   - kartki 

                   - klej 

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. 

2. Zabawa dydaktyczna „Bukiet z liści”. Wybrane dziecko układa na dywanie 

cztery wazony wycięte z brystolu. Przy każdym z nich inne dziecko kładzie 

lalkę. Razem z Liczusią nauczycielka mówi dzieciom, że każda z tych lalek 



chce przygotować bukiet z liści. Nauczycielka mówi, ile liści ma dostać 

dana lalka, a wybrane dziecko układa w wazonie koło niej odpowiednią 

ilość liści. Następnie wszystkie dzieci przeliczają elementy i sprawdzają, 

czy zadanie zostało dobrze wykonane. To samo z pozostałymi wazonami. 

Następnie dzieci sprawdzają, w którym wazonie jest najwięcej 

elementów, a w którym najmniej, oraz czy jest gdzieś tyle samo. 

3. Zabawa ruchowa „Spacer po parku”. Dzieci spacerują po sali i zbierają 

dary parku, przy spokojnej muzyce. 

4. Praca plastyczna „Bukiet na urodziny”. Dzieci w czteroosobowych 

grupach wykonują pracę: przyklejają na dużym brystolu wazon oraz 

bukiet z liści. 

 

 


