
 

„KLAMERKOWO -SZARFOWO”  

zabawy matematyczne i  gimnastyczne  

 

Cele: 

- Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów 

- Doskonalenie reagowanie na sygnały 

- Nauka współdziałania w parach 

- Wdrażanie dziecka do doprowadzania zadań do końca 

- Kształtowanie szybkości poprzez szybkie reagowanie na sygnały  

 - Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej 

 - Kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy  

- Ćwiczenia kształtujące ramiona i nogi 

 

Do zabawy potrzebujemy: podkładkę lub dywanik ,kolorowe klamerki do 

bielizny około 15 sztuk dla dziecka, papierowy talerzyk i plastikowe pojemniki  , 

kostka do gry. 

 



Organizacja zabawy: 

Przed dzieckiem leży dywanik, podkładka. Obok koszyk z klamerkami do 

bielizny oraz  pojemniki w których jest 9 lub 11 klamerek. Dziecko bierze jeden 

pojemnik, wysypuje klamerki na swój dywanik i przelicza je. Rodzic przekazuje 

informację, że na dywaniku ma być 10 klamerek. Zadaje dziecku pytania: 

- Co zrobisz jeżeli masz za mało klamerek? 

- Co zrobisz jeżeli masz za dużo klamerek? 

Przeliczanie klamerek znajdujących się w różnym ułożeniu. 

- Dziecko układa klamerki w szeregu i przelicza je od strony lewej do prawej i od 

strony prawej do lewej. 

- Dziecko układa klamerki po przekątnej i przelicza je od dołu do góry i od góry 

do dołu. 

- Dziecko układa klamerki w taki sposób, aby tworzyły koło i przelicza je 

zaczynając od góry i licząc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie 

licząc od góry zgodnie z ruchem przeciwnym do ruchów wskazówek zegara. 

(dziecko trzyma palcem tę klamerkę, od której zaczyna liczyć). 

- Dziecko układa klamerki w dwóch szeregach po 5 klamerek, a następnie w 

dwóch gromadkach po 5 klamerek w każdej. 

„Ile masz klamerek?” – przeliczanie w zakresie 10. 

Dziecko bierze papierowy talerzyk i wykonuje polecenia matematyczne zgodnie 

z instrukcją rodzica. 

- Połóż na talerzyku 4 klamerki. 

- Dołóż 2 klamerki. Ile masz teraz klamerek? 

- Dołóż jeszcze 4 klamerki. Ile klamerek masz teraz na talerzu? 

- Zabierz z talerzyka 5 klamerek. Ile klamerek zostało na talerzu? 

- Dołóż na talerzyk 3 klamerki. Ile teraz masz klamerek na talerzu?  

- Ile klamerek trzeba dołożyć, aby na talerzu było 10 klamerek? 



 

 

 

„Kto pierwszy zapełni talerzyk?” – gra matematyczna. 

Dobieramy się parami i siadamy naprzeciwko siebie. Każde z nas ma w 

pojemniku 15 klamerek, talerzyk, kostkę do gry. Zadanie polega na 

przekładaniu klamerek z pojemnika na talerz. Można położyć tyle klamerek, ile 

oczek wypadnie na rzuconej kostce. Osoba , która rzuca kostką przelicza oczka a 

druga sprawdza, czy liczenie było poprawne. Wygrywa osoba, która pierwsza 

przełoży klamerki z pojemnika na talerz. 



 

 „Kolorowa wiosna” zabawy i ćwiczenia gimnastyczne. 

 

Przybory: szarfy gimnastyczne lub związany szalik, chustka, apaszka. 

Dziecko bierze jedną szarfę. 

- dziecko trzyma napięta szarfę w dłoniach ramiona w dole 

na 1 wznos ramion przodem w górę, 

na 2 opust ramion przodem w dół, 

- dziecko trzyma szarfę napiętą w dłoniach ramiona w górze, na hasło: 

- „wieje lekki wietrzyk” – dziecko lekko kołysze się na boki 

- „wieje wicher” – dziecko mocno kołysze się na boki 

- „idzie trąba powietrzna” – dziecko wykonuje krążenia tułowia, 

- w siadzie o nogach ugiętych, składamy szarfę na połowę dłońmi chwytamy za 

końce i zaczepiamy szarfę o śródstopie ugiętej nogi, następnie prostujemy nogę 

jednocześnie pogłębiając skłon tułowia w przód, potem uginamy nogę, 

Ćwiczenie powtarzamy 6 razy, zmiana nogi ćwiczącej. 

- ćwiczenie jak wyżej tylko szarfę zaczepiamy o obie stopy 

- w siadzie o nogach ugiętych, szarfa leży na podłodze między stopami: 

chwytamy palcami stóp szarfę i próbujemy podnieść ją do góry, raz prawą, raz 

lewą stopą. 



„Konie hop” - zabawa ożywiająca. 

Dziecko rozkłada na podłodze złożone szarfy tak, żeby wyglądały jak linia, to 

będą przeszkody przez, które będzie przeskakiwać.  

Na hasło : „konie biegną” – dziecko biegnie w miejscu przy swojej szarfie, na 

hasło „konie hop”,  dziecko przeskakuje przez swoją szarfę. Hasła podajemy na 

zmianę lub w zależności od upodobań dziecka jeżeli  lubi skakać to częściej 

powtarzamy hasło „konie hop”. 

Ćwiczenie oddechowe: 

Dziecko trzyma szarfę w prawej dłoni w taki sposób, aby koniec szarfy znalazł 

się na wysokości ust. Następnie dziecko wykonuje wdech i mocny wydech tak, 

żeby szarfa lekko się poruszyła. Powtarzamy 5 razy. 

 

 

DZIECI PAMIĘTAJCIE ABY PO KAŻDEJ ZABAWIE  

DOKŁADNIE UMYĆ RĘCE! 

 


