Drogie przedszkolaki to już ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym,
zaraz po nich czekają Was długo wyczekiwane i zasłużone
WAKACJE 
Ale zanim w pełni zasłużony wypoczynek i relaks spróbujcie rozwiązać wraz z
rodzicami poniższe zadania.
Rodzice zapytajcie swoje dzieci, co by było gdyby cały czas były wakacje? Jestem bardzo
ciekawa, jakie usłyszycie odpowiedzi.

A teraz zadanie nr 1
„Wybierz właściwe miejsce” – porównaj liczebność zbiorów.
Dziecko ustawia się zgodnie z instrukcją rodzica:
- przy ścianie ustawia się dziewczynka, a przy oknie ustawia się chłopiec
- przy ścianie ustawia się to dziecko, które lubi gruszki, a przy oknie dziecko, które nie lubi
gruszek
- przy ścianie ustawia się dziecko, które ma psa, a przy oknie dziecko, które nie ma psa
Zadanie nr 2
„Więcej, mniej, czy tyle samo” – porównywanie liczebności zbiorów. Rodzic demonstruje
dziecku obrazek znajdujący się poniżej z różną liczbą elementów w zbiorze. Dziecko
porównuje liczebność zbiorów używając określeń: więcej, mniej, tyle samo.

Zadanie nr 3
„Dołóż, zabierz, policz” – ćwiczenia w liczeniu. Do wykonania zadanie niezbędne będą
liczmany (np. klocki, guziki itp.)
Każde dziecko bierze 10 liczmanów. Układa je według instrukcji rodzica i dokonuje obliczeń.
- Weź 4 klocki. Dołóż tyle klocków, aby było ich 7. Ile klocków dołożyłeś?
- Weź 3 klocki. Dołóż tyle, aby było ich 10. Ile klocków dołożyłeś?
- Weź 5 klocków. Dołóż tyle klocków, aby było ich 8. Ile klocków dołożyłeś?
- Weź 9 klocków. Zabierz 4 klocki. Ile klocków zostało?
- Weź 10 klocków. Zabierz 5 klocków. Ile klocków zostało?
- Weź 7 klocków. Zabierz 6 klocków. Ile klocków zostało?

Zadanie nr 4
„Dodajemy, odejmujemy” – zabawa w parach.
Dziecko z rodzicem siedzą w parach i mają 2 kostki do gry. Jedna z osób wyrzuca kostki, a
druga dodaje wyrzucone oczka. Przy drugim rzucie odejmuje wyrzucone oczka.

Po wykonaniu tych zadań prawidłowo uważam, że
śmiało mogę powiedzieć, iż jesteście
MISTRZAMI MATEMATYKI 

Praca z książką:
- 5-latki – cz. 4, str. 64
- 6-latki – cz. 4, str. 72
- Wyprawka – dyplom

