
                                                  Dzień dobry Króliczki  

    

 

WITAM  WAS  W  KOLEJNYM  DNIU  NASZEJ   ZABAWY,             

DZISIAJ POZNACIE NOWĄ CYFRĘ -  8  

 

Będą nam potrzebne: gwiazdy z papieru różnej wielkości, 2 obręcze, 

kartoniki z cyframi, wełna, druciki kreatywne. 

 

 

Rozkładamy na   stole  gwiazdy.  Dziecko   umieszcza   gwiazdy   w  

obręczach:   7  dużych  i  8 małych.   Przelicza   elementy .  Określa 

liczebność – o ile więcej 

 

● prezentacja cyfry  8, drukowanej i pisanej, omówienie  jej  cech 

   charakterystycznych  

● kreślenie cyfry w powietrzu, wodzenie palcem po śladzie, mogą 

    pisać np. na tacy w kaszy (wg pomysłu) 

● układanie cyfry 8 z drucika kreatywnego (lub innego dostępnego 

   materiału)  

● łączenie papierowych gwiazd wełną – tworzenie gwiazdozbiorów 

 



 

                            

 

           

ZABAWY  Z  CYFRĄ  8. 

 
1.Zabawa ruchowa: 

 Zaklaszczemy 8 x, podskoczymy 8x  ,  zrobimy 8 przysiadów, zrobimy 

8 dużych kroków , stań na jednej nodze i policz do 8. 

 

2.Zabawa:  ” Dopełnij do 8.” 

Dziecko rzuca kostką , zapamiętuje liczbę wyrzuconych oczek 



,układa  taką samą ilość np. patyczków jak wskazuje kostka i dokłada 

tyle ,aby razem było 8. 

 

3. Zabawa klockami. 

Wykorzystujemy  kartki  z  cyframi  od  1-8 , rozkładamy je  na stole. 

Dziecko losuje kartkę z cyfrą i buduje wieżę z  takiej  liczby klocków, 

jaka jest na karcie. 

 

4. Przyczepianie kamerek. 

Do kartki  z   cyfrą  dziecko  przypina  tyle  klamerek  do   bielizny,   ile 

wskazuje cyfra 

 

 

5.Słuchamy i liczymy. 
W naukę  liczenia  przez  zabawę włączmy  również  zmysł  słuchu . Ile 

razy uderzyłam łyżką w garnek? Ile razy klasnęłam? Ile razy klepnęłam 

cię w kolano czy plecy? 

 

 

6.Ile wskazuje cyfra? 

Do tej zabawy potrzebne nam są pojemniki  w  postaci  wytłoczek  po 

jajkach  albo  foremek  na   muffiny,  szczypce  do  grilla  czy  cukru  w 

kostkach i dowolne drobne elementy. Na   dnie pojemnika  kładziemy 

karteczki  z  cyframi, a  zadaniem  dziecka  jest   włożyć  do  niego  tyle 

przedmiotów,  ile  wskazuje cyfra. W tej zabawie świetnie sprawdzają 

się guziki, kamyki czy małe pompony pasmanteryjne. 

 



 

 

Ty skacz, ty skacz - zabawa muzyczno-ruchowa: 

https://www.youtube.com/watch?v=zzGwg2WEP64  

 

Praca w Kartach Pracy 4 s. 68 -69 

 

                                                                           

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzGwg2WEP64


Poniżej  znajduje  się  cyfra  8, wyklejcie ją plasteliną, lub 
pokolorujcie kredką. 

                                                        

     

 

 

 



 

            Oczywiście pamiętajcie o myciu rąk 
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