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Przedszkolaki uczą się 
liczyć i rachować 
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 Już od przedszkola dzieci zbierają doświadczenia w 

stosowaniu reguły jeden do jednego. Ta 
reguła to podstawa do tego,. żeby nauczyć się liczyć i 
rachować. Dzieci zaczynają stosować tę regułę w 
zabawach. Ale nie tylko, regułę tę stosują też wtedy, gdy 
stawiają pierwsze kroki we wnioskowaniu o stałości 
liczby. Na przykład kiedy porównują liczebności dwóch 
zbiorów: małych i dużych kółek. Najpierw pod każdym 
dużym kołem układają małe koło. Dużych i małych kół 
jest tyle samo. Małe i duże koła zajmują podobnie dużo 
miejsca. Zsuwają małe koła. Widzą, że teraz zajmują one 
mniej miejsca, niż duże koła. Czy małych i dużych kół jest 

tyle samo? O stałości liczby wnioskują też 

wtedy, gdy zmieniają ustawienie klocków lub fasolek. Za 
każdym razem klocków jest tyle samo. Dziecko tylko 
inaczej je układa. Tego typu rozumowanie może być dla 
dziecka jeszcze trudne. Kieruje się ono przede wszystkim 
tym, co widzi. Koła zajmują więcej miejsca, czyli jest ich 
więcej. Wiele tego typu doświadczeń przyczyni się do 
tego, że dziecko zacznie rozumować operacyjnie w 
zakresie uznawania stałości liczby. 

 Dzieci liczą i określają, ile jest obiektów. Posługują się 

liczbami naturalnymi w aspekcie 
kardynalnym. Liczą przedmioty - mogą je 
układać w szeregu, żeby łatwiej było policzyć. Mogą też 
przesuwać liczone obiekty palcem. Liczą również kropki 
na kartonikach (mogą robić to tylko patrząc lub dotykając 
palcem każdą liczoną kropkę). Biorą tyle kasztanów, ile 

jest kropek, a potem tyle samo kasztanów 
kolorują na rysunku. Oprócz liczenia i 

określania, ile jest, dzieci też odliczają 
wskazaną liczebność. Przedszkolaki bardzo 

szybko posługują się pojęciem tyle samo. 
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Gen liczby 
Tak często posługujemy się liczbami, że rzadko 
zastanawiamy się, co to takiego jest. Liczba jest 
pojęciem abstrakcyjnym. Jeżeli poprosimy cię o podanie 
długopisu, to podasz prawdziwy długopis, a nie kartkę z 
napisem „długopis”. Jeżeli jednak poprosimy o 
pokazanie liczby cztery, to zapewne zapiszesz na kartce 
cyfrę „4”. Takiego bowiem symbolu używamy na 
oznaczenie tej liczby. Kiedy spojrzysz na stół, na którym 
stoi sześć kubków, to zobaczysz przede wszystkim te 
kubki, a dopiero po zwróceniu uwagi dostrzeżesz, że 
kubków jest sześć. Liczba, tak jak kolor, nie jest obiektem 
fizycznym, ale abstrakcyjnym pojęciem, które opisuje 
zbiór obiektów. Jest pojęciem wolnym od cech 
jakościowych obiektów czy ich położenia w przestrzeni. 
To znaczy, że sześć może być autobusów i sześć pestek. 
Sześć poduszek można położyć razem jedna obok drugiej 
na kanapie lub rozłożyć po jednej na krzesłach. 

Siedem. Co to jest siedem? Siedmioro dzieci, siedem 
jabłek, siedem pomysłów, siedem razy z rzędu, siódma 
godzina, siedem metrów sznurka, siódme piętro domu, 
siedem kilometrów stąd, siedem hektarów ziemi, siedem 
stopni ciepła, siedem stopni poniżej zera, siedem 
kilogramów ziemniaków, siedem lat, zakończenie 
siódmego roku życia, siedem tysięcy długu, siedem 
procent alkoholu, autobus numer siedem, Siedmiu 
Wspaniałych. Za siedmioma górami, za siedmioma 
rzekami, czy „szczęśliwa siódemka”. Jedna nazwa może 
być stosowana na tak wiele różnych sposobów, 
oznaczając tak różne informacje. Miara czasu (siedem 
lat) różni się od temperatury (siedem stopni), miara 
długości (siedem metrów) jest różna od liczby jabłek 
(siedem). Różna jest też sytuacja życiowa, kiedy kończy 
się siódmą klasę czy zaczyna się siódmą klasę. Nazwa 
jakiejkolwiek liczby może być stosowana na bardzo 
wiele sposobów. Ta wszechstronność wyjaśnia, dlaczego 
liczby traktuje się jako ważny środek do opisu świata. 
(…) Najprawdopodobniej człowiek rodzi się z 
wrodzonym mechanizmem (zmysłem) liczby. Ów 
mechanizm odpowiada za zjawisko subitacji 
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(subitizing). To umiejętność szybkiego i precyzyjnego 
określenia liczebności zbioru, który składa się z niewielu 
obiektów. Wiemy już, że bardzo małe dziecko potrafi 
dostrzec zmianę liczebności. (Ten fragment tekstu pochodzi 
rozdziału o tym Jak dzieci poznają liczby z książki Gen liczby. 
M Skura & M. Lisicki, wydawnictwo MAMANIA, Warszawa 2018) 

  

J. Piaget 
Zdaniem J. Piageta, dziecko żeby zrozumieć liczby, 
powinno osiągnąć odpowiedni poziom rozwoju 
intelektualnego. Chodzi o kilka typów rozumowania:  
✓stałość liczby; 
✓umiejętność układania obiektów w serie; 
✓posługiwanie się regułą jeden do jednego; 
✓klasyfikowanie na poziomie kolekcji; 
✓wnioskowanie o klasach podrzędnych i 
nadrzędnych. 

Zasady liczenia 
Zasady obowiązujące przy liczeniu dzielą się na dwie 
grupy: 
„jak liczyć”: 
– zasada relacji jeden do jednego; 
– zasada stałego porządku liczenia; 
– zasada kardynalności; 
oraz „co liczyć”: 
– zasada abstrakcji; 
– zasada nieistotności kolejności liczenia. 

Bardzo ważną, a zarazem trudną do zrozumienia dla 
przedszkolaka, jest rola ostatniego wypowiedzianego w 
czasie liczenia liczebnika. Spełnia on dwie role. Oznacza 
numer ostatniego liczonego obiektu, a jednocześnie ile 
jest wszystkich liczonych obiektów. Dziecko skoncentruje 
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się na tej roli, jeżeli liczone obiekty będą „ginąć”. Na 
przykład dziecko liczy klocki, wrzucając je do pudełka z 
innymi klockami. Nie może powrócić do liczenia, gdyż nie 
wie, które klocki liczyło, a których nie liczyło. Podobne 
doświadczenia zbiera dziecko wtedy, gdy liczy dźwięki - 
liczy, ile razy ktoś klasnął, ile razy uderzył w bębenek, ile 
razy zawołał itp. 

 Dzieci odliczają podaną liczebność. Mają wyjąć 5 
klocków, pokolorować 4 kółka, włożyć do koszyka 3 
szyszki itp. 

 Porównują też liczebności dwóch zbiorów. Mogą 
zrobić to dwiema metodami. Mogą policzyć obiekty w 
jednym zbiorze, potem w drugim i porównać dwie liczby. 
Ta metoda może być dla przedszkolaka jeszcze trudna. 
Łatwiejszy sposób to ustawianie obiektów w pary. Dzieci 
ustawiają w pary: obiekt z jednego zbioru z obiektem z 
drugiego zbioru. Mniej jest tych obiektów, które 
wcześniej się skończyły. Ta metoda nie wymaga 
posługiwania się liczebnikami.  

 Zdobywają też doświadczenia w zakresie rozkładu 
liczby na składniki oraz zapisywaniu i odczytywaniu 
liczebności w sposób jaki jest dla nich dostępny. Jedne 
potrafią już skorzystać z zapisu cyfrowego, a inne 
korzystają z kropek, posługując się regułą jeden do 
jednego.  

Nauka liczenia - 
praktyczne rady 

Każde dziecko uczy się liczyć w swoim tempie. Jednemu 
będzie potrzeba na to więcej czasu, innemu mniej. 
Czasem potrzeba większej liczby doświadczeń, a czasem 
mniej. W największym stopniu, zależy to od cech 
indywidualnych oraz od predyspozycji.  

Nie należy wyjaśniać dziecku słowami reguł związanych z 
liczeniem. Nie zrozumie ich, jedynie może je zapamiętać i 
wyrecytować.  
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Dziecko powinno codziennie mieć okazję do 
liczenia. Warto zadbać o to, żeby liczyło w różnych 
sytuacjach, jak najbardziej różnorodne obiekty. 

Na początku obiekty do policzenia należy układać w 
szeregu lub w rzędzie. W miarę nabywania wprawy 
można je grupować. Jeżeli dziecko ma kłopoty z ich 
policzeniem, trzeba je ułożyć w rzędzie lub w szeregu i 
ponownie policzyć. 

Nie należy ograniczać zakresu liczenia. Nie ma zbyt 
wielu obiektów do policzenia.  

Dziecko rachując powinno samodzielnie 
manipulować przedmiotami w rożnych sytuacjach: liczyć 
je, dodawać lub odejmować i ustalać, ile jest po takiej 
zmianie. 

Należy pomagać dziecku w liczeniu i rachowaniu na 
palcach. Wynik takiego rachowania dziecko ma odnosić 
do sytuacji i obiektów, które były reprezentowane przez 
palce.  

Należy pomagać dziecku w doliczaniu i odliczaniu, czyli 

na przykład grać w gry dwiema kostkami. 
Dziecko do kropek z jednej kostki dolicza wyniki z drugiej 
kostki. Szczególnie cenne są zabawy, w których dziecko 
dolicza do dziesięciu.  

Trzeba używać do rachowania różnych liczydeł. Najlepsze 

są liczydła koralikowe.  

Jeżeli dziecko jest na to gotowe, należy wspierać je w 
dodawaniu i odejmowaniu w pamięci. 
Kiedy radzi już sobie z dodawaniem i odejmowaniem w 
zakresie dziesięciu, można rozszerzyć zakres rachowania 
o drugą dziesiątkę. 

Dziecku łatwiej jest dodawać kiedy pierwszy składnik jest 
większy od drugiego. 
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Nie należy wyjaśniać dziecku 
słowami reguł związanych z 

rachowaniem. Nie zrozumie ich, 
jedynie może je zapamiętać i 

wyrecytować. 

Liczenie na palcach 
Palce to najlepsze liczydło. Początkowo pełnią rolę 
konkretnych obiektów do liczenia – dziecko liczy klocki, 
kasztany, palce. Ustala, ile ma palców – u jednej ręki, u 
drugiej, u obu. Liczenie na palcach jest ważne, ponieważ 
to one staną się pierwszym narzędziem do dodawania i 
odejmowania (na palcach można też doskonale mnożyć). 

Z czasem palce zaczynają pełnić rolę zbiorów 
zastępujących liczone obiekty.  

Liczenie na palcach wymaga opanowania kilku ważnych 
umiejętności:  
✓ grupowania obiektów; 
✓ porządkowania i łączenia obiektów w pary; 
✓ zapamiętywania wyników przeprowadzonych operacji;  
✓ rozumienia, że uzyskany wynik jest niezależny od 

kolejności manipulowania obiektami. 

Warto rozwijać u dziecka umiejętność wzrokowego 
rozpoznawanie liczebności palców. Dziecko zapamiętuje 
poszczególne układy palców i potrafi od razu pokazać trzy 
lub pięć palców, bez potrzeby liczenia ich.  

Palce lewej ręki tworzą układy dla liczb od 1 do 5, a 
prawej od 6 do 10 (zazwyczaj porządkujemy liczby od 
strony lewej do prawej).  

Liczbę 0 pokazuje zaciśnięta pięść. 

Liczba 1 to wysunięty kciuk.  
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Liczbę 4 można pokazać na dwa sposoby. 
Trudniej jest pokazać, gdy dziecko liczy od 
kciuka kolejne palce. Podobna sytuacja 
występuje przy liczbie 9.  

Ponieważ palce są ważnym narzędziem do 
liczenia, a potem rachowania, nie warto 
zmuszać dzieci do używania wybranego przez 
ciebie sposobu liczenia na palcach. Niech 
dziecko liczy w taki sposób, który jest 
dla niego najwygodniejszy, nawet jeżeli 
wydaje się on mało komfortowy. 

Dziecko powinno móc liczyć na palcach tyle, 
ile chce i tak długo, jak długo tego potrzebuje. 
Kiedy tylko przestanie potrzebować 
obliczania na palcach, na pewno z tego 
zrezygnuje.  

Powróci do liczenia na palcach w sytuacjach, 
w których będzie to użyteczne i pozwoli 
szybciej rozwiązać zadanie. Takie podejście 
świadczy o wysokim poziomie rozwoju 
umiejętności arytmetycznych dziecka. 

Obawy, z którymi czasami się spotykamy, że 
dziecko za długo liczy na palcach, są zupełnie 
nieuzasadnione. Kiedy tylko przestanie 
potrzebować palców do liczenia, nie będzie 
się nimi posługiwać.  

Zapewne i Tobie zdarza się wracać do liczenia 
na palcach w różnych sytuacjach, kiedy na 
przykład chcesz ustalić, jaka będzie godzina 
po upływie czterech i pół godziny, licząc od 
17:18 – zapewne obliczysz to na palcach. Tak 
jest najwygodniej. 

Figury liczbowe 
to konkretne obrazy 
liczb stworzone za 

pomocą zbioru znaków, 
najczęściej kropek, w 

stałym układzie.  
Taki stały układ 

odróżnia figury liczbowe 
od przypadkowego 

zobrazowania liczby za 
pomocą liczmanów. 

Daje jasny, 
jednoznaczny obraz 

liczby. 
 Z biegiem czasu, wraz z 

rozwojem 
intelektualnym dziecka, 
obraz cyfry zastąpi 

układy kropek.  
Jest to układ kropek 

tradycyjnie występujący 
na sześciennych 
kostkach do gry.  

Dzięki temu dzieci 
poznają też liczbę 

w aspekcie 
symbolicznym, 

czyli uczą się kodować 
liczby cyframi. Cyfra to 
przyjęty na oznaczanie 
liczb znak, czyli symbol 

liczby.
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Rzuty do celu
liczenie starsze przedszkolaki / kl 1

grupa

✓ dekoduje liczebności (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
✓ porównuje liczby (od 0 do 5)
✓ dodaje w zakresie 10
✓ ćwiczy sprawność motoryczną, koordynację wzrokowo - ruchową

przebieg

1. Na podłodze wyklej taśmą papierową linię. W odległości kilku kroków od 
linii ustaw pojemniki - jedne bliżej, inne dalej. Na dnie każdego pojemnika 
przyklej taśmą kartonik z kropkami. Dzieci nie mogą wiedzieć, w jakim 
pojemniku, jaka została przyklejona liczba. 

2. Dzieci grają parami. Każda para staje na linii rzutu i na sygnał wrzucają 
piłeczkę do pojemnika - każde dziecko z pary do innego. Sprawdzają, jaka 
liczba jest w pojemniku, do którego wpadła piłka. Kto wrzucił piłkę do 
pojemnika z większą (lub mniejszą) liczbą ten otrzymuje punkt.

3. Po kilku rundach wygrywa dziecko, które uzbiera więcej punktów. Po 
każdej rundzie przestaw pojemniki, tak żeby dzieci nie wiedziały, jaka 
liczba jest w pojemniku, do którego celują.

4. Jeżeli dziecko, nie wrzuci piłki do pojemnika, w tej rundzie punkt otrzymuje 
drugie dziecko z pary. Jeżeli obydwoje nie wrzucili - nikt nie dostaje 
punktu.

5. Wygrywa dziecko, która nazbiera więcej punktów.

modyfikacja

6. Na sygnał dzieci wrzucają piłki do pojemników. Odczytują liczby i sumują 
je. Suma jest liczbą punktów, jakie otrzymują. Wygrywa para, która 
zgromadzi najwięcej punktów. Jeżeli któreś dziecko w parze nie wrzuci 
piłeczki do pojemnika, to para otrzymuje tyle punktów, na ile wskazuje 
kartonik w pojemniku, do którego wpadła piłeczka.

7. Można zwiększać lub zmniejszać liczbę pojemników. Ustawiać też je bliżej 
lub dalej od linii, z której dzieci rzucają.

zapytaj
• Kasia grała z Kubą. Wrzuciła piłeczki do pojemnika za 3 punkty i przegrała. 

Do pojemnika za ile punktów mógł wrzucić piłeczkę Kuba?
• Jacek wrzucił dwa razy do tego samego pojemnika. Zebrał 4 punkty 

razem. Po ile punktów dostał za każdym razem?

✄

✄

✄

✄

✄

✄

✄ ✄ ✄

pomoce

kartoniki z kropkami

papierowa taśma

piłeczki

pojemniki
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Kwiatek
liczenie starsze przedszkolaki

pary
✓ dekoduje liczebności (od 1 do 5 zakodowane za pomocą figur liczbowych)
✓ wskazuje takie same układy kropek
✓ ćwiczy spostrzegawczość

przebieg

1. Dzieci grają w parach.
2. Każda para ma kartkę, na której narysowany jest duży kwiat z 8 płatkami 

(Karta pracy 002.7 „Kwiatek“). Potrzebują też kartoniki z kropkami oraz 
kostkę do gry („szóstkę“ zamieniamy na „zero“)

3. Jedno dziecko z pary układa na płatkach kwiatka dowolne kartoniki, 
kropkami do góry. Na jednym płatku - jeden kartonik. 

4. Drugie dziecko rzuca kostką i kładzie kostkę z wyrzuconą liczbą kropek na 
środku kwiatka. 

5. Zdejmuje z płatków te kartoniki, na których jest inna liczba kropek, niż 
wyrzucona na kostce. Zdobywa tyle punktów, ile kartoników zostało na 
kwiatku.

6. W kolejnej rundzie zamieniają się rolami. 
7. Za każdym razem dziecko liczy i notuje, ile zdobyło punktów.
8. Wygrywa dziecko, które nazbiera więcej punktów.

modyfikacja
9. Punkty, dzieci mogą otrzymywać za kartoniki o innej liczbie kropek, niż ta 

która wypadła na kostce (odwrócone zasady).
10. Dzieci mogą sumować liczbę kropek na kostce i na każdym płatku.

zapytaj

• Na kostce wypadły 3 kropki. Jaka może być suma kropek na kostce i 
kropek na kartoniku?

• Na kartoniku są 2 kropki. Jaka może być suma kropek na kartoniku i na 
kostce do gry?

• Na kartoniku są 3 kropki. Ile musi wypaść kropek na kostce, żeby razem 
było 6 kropek?
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pomoce

Karta pracy 002.7 
„Kwiatek“

kartoniki z kropkami

kostki, tradycyjne z 
kropkam, zero 
zastępuje szóstkę 

002.7 Kwiatek
liczenie starsze przedszkolaki

pary
✓ dekoduje liczebności (od 1 do 5 zakodowane za pomocą figur liczbowych)
✓ wskazuje takie same układy kropek
✓ ćwiczy spostrzegawczość

przebieg

1. Dzieci grają w parach.
2. Każda para ma kartkę, na której narysowany jest duży kwiat z 8 płatkami 

(Karta pracy 002.7 „Kwiatek“). Potrzebują też kartoniki z kropkami oraz 
kostkę do gry („szóstkę“ zamieniamy na „zero“)

3. Jedno dziecko z pary układa na płatkach kwiatka dowolne kartoniki, 
kropkami do góry. Na jednym płatku - jeden kartonik. 

4. Drugie dziecko rzuca kostką i kładzie kostkę z wyrzuconą liczbą kropek na 
środku kwiatka. 

5. Zdejmuje z płatków te kartoniki, na których jest inna liczba kropek, niż 
wyrzucona na kostce. Zdobywa tyle punktów, ile kartoników zostało na 
kwiatku.

6. W kolejnej rundzie zamieniają się rolami. 
7. Za każdym razem dziecko liczy i notuje, ile zdobyło punktów.
8. Wygrywa dziecko, które nazbiera więcej punktów.

modyfikacja
9. Punkty, dzieci mogą otrzymywać za kartoniki o innej liczbie kropek, niż ta 

która wypadła na kostce (odwrócone zasady).
10. Dzieci mogą sumować liczbę kropek na kostce i na każdym płatku.

zapytaj

• Na kostce wypadły 3 kropki. Jaka może być suma kropek na kostce i 
kropek na kartoniku?

• Na kartoniku są 2 kropki. Jaka może być suma kropek na kartoniku i na 
kostce do gry?

• Na kartoniku są 3 kropki. Ile musi wypaść kropek na kostce, żeby razem 
było 6 kropek?
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pomoce

Karta pracy 002.7 
„Kwiatek“

kartoniki z kropkami

kostki, tradycyjne z 
kropkam, zero 
zastępuje szóstkę 

002.7 Kwiatek
liczenie starsze przedszkolaki

pary
✓ dekoduje liczebności (od 1 do 5 zakodowane za pomocą figur liczbowych)
✓ wskazuje takie same układy kropek
✓ ćwiczy spostrzegawczość

przebieg

1. Dzieci grają w parach.
2. Każda para ma kartkę, na której narysowany jest duży kwiat z 8 płatkami 

(Karta pracy 002.7 „Kwiatek“). Potrzebują też kartoniki z kropkami oraz 
kostkę do gry („szóstkę“ zamieniamy na „zero“)

3. Jedno dziecko z pary układa na płatkach kwiatka dowolne kartoniki, 
kropkami do góry. Na jednym płatku - jeden kartonik. 

4. Drugie dziecko rzuca kostką i kładzie kostkę z wyrzuconą liczbą kropek na 
środku kwiatka. 

5. Zdejmuje z płatków te kartoniki, na których jest inna liczba kropek, niż 
wyrzucona na kostce. Zdobywa tyle punktów, ile kartoników zostało na 
kwiatku.

6. W kolejnej rundzie zamieniają się rolami. 
7. Za każdym razem dziecko liczy i notuje, ile zdobyło punktów.
8. Wygrywa dziecko, które nazbiera więcej punktów.

modyfikacja
9. Punkty, dzieci mogą otrzymywać za kartoniki o innej liczbie kropek, niż ta 

która wypadła na kostce (odwrócone zasady).
10. Dzieci mogą sumować liczbę kropek na kostce i na każdym płatku.

zapytaj

• Na kostce wypadły 3 kropki. Jaka może być suma kropek na kostce i 
kropek na kartoniku?

• Na kartoniku są 2 kropki. Jaka może być suma kropek na kartoniku i na 
kostce do gry?

• Na kartoniku są 3 kropki. Ile musi wypaść kropek na kostce, żeby razem 
było 6 kropek?

pomoce

Karta pracy „Kwiatek“

kartoniki z kropkami

kostki, tradycyjne z 
kropkam, zero 
zastępuje szóstkę 
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002.7 Kwiatek
liczenie starsze przedszkolaki

karta pracy - wydrukuj i powiel
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Odkładamy kartoniki
liczenie starsze przedszkolaki

zespół
✓ dekoduje liczebności w zakresie od 0 do 5 (zakodowane za pomocą figur 

liczbowych)
✓ ćwiczy spostrzeganie

przebieg

1. Dzieci grają w zespołach. Tasują kartoniki z kropkami i rozdają sobie po 10 
kartoników. 

2. Każdy układa kartoniki przed sobą, kropkami do góry.
3. Celem jest jak najszybsze odłożenie wszystkich swoich kartoników.
4. W pierwszej rundzie odkładają wszystkie kartoniki z liczbą „0“
5. W kolejnych rundach dzieci kolejno rzucają kostką. Odkładają kartonik z 

liczbą kropek taką, jaka wypadła na kostce. Za każdym razem dziecko 
może odłożyć tylko jeden kartonik

6. Jeżeli wypadnie sześć kropek, mogą odłożyć wybrany przez siebie, 
dowolny kartonik.

7. Wygrywa dziecko, które jako pierwsze odłoży wszystkie swoje kartoniki.

modyfikacja

8. Zamiast kartoników z kropkami dzieci odkładają kartoniki z liczbami 
zapisanymi cyframi.

9. Zamiast kartoników z kropkami dzieci odkładają kamyki domina. W tym 
wariancie rzucają dwiema kostkami, sumują liczby wyrzuconych kropek i 
odkładają domino z taką samą liczbą kropek.

zapytaj
• W zespole grały 4 osoby. Na kostce wypadło 5 kropek. Ile najwięcej 

kartoników mogą odłożyć dzieci z tego zespołu? Dlaczego?
• Na kostce wypadły 2 kropki. Troje dzieci odłożyło kartoniki. Ile było razem 

kropek na tych kartonikach?

Wszystkie prawa zastrzeżone  Copyright by Skura & Lisicki www.berdo.org

pomoce

kartoniki z kropkami

kostki, tradycyjne z 
kropkam

002.8 Odkładamy kartoniki
liczenie starsze przedszkolaki

zespół
✓ dekoduje liczebności w zakresie od 0 do 5 (zakodowane za pomocą figur 

liczbowych)
✓ ćwiczy spostrzeganie

przebieg

1. Dzieci grają w zespołach. Tasują kartoniki z kropkami i rozdają sobie po 10 
kartoników. 

2. Każdy układa kartoniki przed sobą, kropkami do góry.
3. Celem jest jak najszybsze odłożenie wszystkich swoich kartoników.
4. W pierwszej rundzie odkładają wszystkie kartoniki z liczbą „0“
5. W kolejnych rundach dzieci kolejno rzucają kostką. Odkładają kartonik z 

liczbą kropek taką, jaka wypadła na kostce. Za każdym razem dziecko 
może odłożyć tylko jeden kartonik

6. Jeżeli wypadnie sześć kropek, mogą odłożyć wybrany przez siebie, 
dowolny kartonik.

7. Wygrywa dziecko, które jako pierwsze odłoży wszystkie swoje kartoniki.

modyfikacja

8. Zamiast kartoników z kropkami dzieci odkładają kartoniki z liczbami 
zapisanymi cyframi.

9. Zamiast kartoników z kropkami dzieci odkładają kamyki domina. W tym 
wariancie rzucają dwiema kostkami, sumują liczby wyrzuconych kropek i 
odkładają domino z taką samą liczbą kropek.

zapytaj
• W zespole grały 4 osoby. Na kostce wypadło 5 kropek. Ile najwięcej 

kartoników mogą odłożyć dzieci z tego zespołu? Dlaczego?
• Na kostce wypadły 2 kropki. Troje dzieci odłożyło kartoniki. Ile było razem 

kropek na tych kartonikach?

pomoce

kartoniki z kropkami

kostki, tradycyjne z 
kropkam
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Kółko i krzyżyk z kropkami
liczenie starsze przedszkolaki

pary

✓ dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur 
liczbowych)

✓ posługuje się pojęciami: rząd, kolumna, skos (pion, poziom, skos)
✓ ocenia i wybiera najlepszą strategię

przebieg

1. Dzieci grają w parach. Każde dziecko w parze ma klocki w jednym kolorze, 
każdy z gracz w innym (na przykład jedno dziecko ma zielone a drugie 
niebieskie klocki).

2. Na stole rozkładają 16 kartoników z kropkami, kropkami do góry: 4 rzędy 
po 4 kartoniki w każdym rzędzie.

3. Dzieci na zmianę rzucają kostką i kładą klocek w swoim kolorze na jednym 
z kartoników z taką liczbą oczek, jaka wypadła na kostce. Jeżeli na kostce 
wypadnie sześć kropek, to mogą położyć klocek na dowolnym kartoniku.

4. Wygrywa dziecko, które jako pierwsze ułoży swoje klocki w lini: pionowo, 
poziomo lub po skosie.

modyfikacja 5. Bez rzucania kostką w swojej kolejce dzieci mogą położyć klocek na 
kartoniku „0“.

zapytaj
• Na kartonikach z iloma kropkami położyliście swoje klocki? Policzcie 

wszystkie kropki.
• Ustalcie sumę kropek na kartonikach, na których każdy z was położył 

klocki. Kto w parze ma większą sumę?

pomoce

kartoniki z kropkami

kostki, tradycyjne z kropkam

klocki, w dwóch kolorach 
(lub inne liczmany: kamyki 
czarne i białe, pionki, guziki 
czarne i białe)
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pomoce

kartoniki z kropkami

kostki, tradycyjne z kropkam

klocki, w dwóch kolorach 
(lub inne liczmany: kamyki 
czarne i białe, pionki, guziki 
czarne i białe)

002.9 Kółko i krzyżyk z kropkami
liczenie starsze przedszkolaki

pary
✓ dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur 

liczbowych)
✓ posługuje się pojęciami: rząd, kolumna, skos (pion, poziom, skos)
✓ ocenia i wybiera najlepszą strategię

przebieg

1. Dzieci grają w parach. Każde dziecko w parze ma klocki w jednym kolorze, 
każdy z gracz w innym (na przykład jedno dziecko ma zielone a drugie 
niebieskie klocki).

2. Na stole rozkładają 16 kartoników z kropkami, kropkami do góry: 4 rzędy 
po 4 kartoniki w każdym rzędzie.

3. Dzieci na zmianę rzucają kostką i kładą klocek w swoim kolorze na jednym 
z kartoników z taką liczbą oczek, jaka wypadła na kostce. Jeżeli na kostce 
wypadnie sześć kropek, to mogą położyć klocek na dowolnym kartoniku.

4. Wygrywa dziecko, które jako pierwsze ułoży swoje klocki w lini: pionowo, 
poziomo lub po skosie.

modyfikacja 5. Bez rzucania kostką w swojej kolejce dzieci mogą położyć klocek na 
kartoniku „0“.

zapytaj
• Na kartonikach z iloma kropkami położyliście swoje klocki? Policzcie 

wszystkie kropki.
• Ustalcie sumę kropek na kartonikach, na których każdy z was położył 

klocki. Kto w parze ma większą sumę?
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BINGO z kropkami
liczenie starsze przedszkolaki

pary

✓ dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur 
liczbowych)

✓ posługuje się pojęciami: rząd, kolumna, skos (pionowo, poziomo, skos)
✓ ocenia i wybiera najlepszą strategię
✓ ćwiczy spostrzegawczość

przebieg

1. Dzieci grają parami. Każda para ma 16 klocków (w dowolnym kolorze)
2. Na stole rozkładają 16 kartoników z kropkami, kropkami do góry: 4 rzędy 

po 4 kartoniki w każdym rzędzie.
3. Rzucaj kostką i głośno mów, ile wypadło kropek. Każda para dzieci może 

położyć klocek na jednym z kartoników z taką liczbą kropek, jaka wypadła 
na kostce. Jeżeli wypadło sześć kropek, dzieci mogą położyć klocek na 
dowolnym polu.

4. Wygrywa para, która jako pierwsza położy klocki na wszystkich polach w 
pionie, w rzędzie lub po skosie. Jeżeli tak się stanie krzyczą „BINGO!“.

modyfikacja 5. Bez względu na to, ile wypadło kropek na kostce w jednej rundzie dzieci 
mogą położyć klocek na polu „0“

zapytaj

• Na kartonikach z iloma kropkami położyliście swoje klocki? Policzcie 
wszystkie kropki.

• Poszukajcie kolumny z największą liczbą kropek. Ile to kropek? Jakie 
liczby kropek, na poszczególnych kartonikach składają się (sumują) na tą 
liczbę?

• Poszukajcie rzędu z najmniejszą liczbą kropek. Ile to kropek? Jakie liczby 
kropek, na poszczególnych kartonikach składają się (sumują) na tą liczbę?

Wszystkie prawa zastrzeżone  Copyright by Skura & Lisicki www.berdo.org

pomoce

kartoniki z kropkami

kostka

klocki

002.10 BINGO z kropkami
liczenie starsze przedszkolaki

pary

✓ dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur 
liczbowych)

✓ posługuje się pojęciami: rząd, kolumna, skos (pionowo, poziomo, skos)
✓ ocenia i wybiera najlepszą strategię
✓ ćwiczy spostrzegawczość

przebieg

1. Dzieci grają parami. Każda para ma 16 klocków (w dowolnym kolorze)
2. Na stole rozkładają 16 kartoników z kropkami, kropkami do góry: 4 rzędy 

po 4 kartoniki w każdym rzędzie.
3. Rzucaj kostką i głośno mów, ile wypadło kropek. Każda para dzieci może 

położyć klocek na jednym z kartoników z taką liczbą kropek, jaka wypadła 
na kostce. Jeżeli wypadło sześć kropek, dzieci mogą położyć klocek na 
dowolnym polu.

4. Wygrywa para, która jako pierwsza położy klocki na wszystkich polach w 
pionie, w rzędzie lub po skosie. Jeżeli tak się stanie krzyczą „BINGO!“.

modyfikacja 5. Bez względu na to, ile wypadło kropek na kostce w jednej rundzie dzieci 
mogą położyć klocek na polu „0“

zapytaj

• Na kartonikach z iloma kropkami położyliście swoje klocki? Policzcie 
wszystkie kropki.

• Poszukajcie kolumny z największą liczbą kropek. Ile to kropek? Jakie 
liczby kropek, na poszczególnych kartonikach składają się (sumują) na tą 
liczbę?

• Poszukajcie rzędu z najmniejszą liczbą kropek. Ile to kropek? Jakie liczby 
kropek, na poszczególnych kartonikach składają się (sumują) na tą liczbę?

BINGO!
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pomoce

kartoniki z kropkami

kostka

klocki

002.10 BINGO z kropkami
liczenie starsze przedszkolaki

pary

✓ dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur 
liczbowych)

✓ posługuje się pojęciami: rząd, kolumna, skos (pionowo, poziomo, skos)
✓ ocenia i wybiera najlepszą strategię
✓ ćwiczy spostrzegawczość

przebieg

1. Dzieci grają parami. Każda para ma 16 klocków (w dowolnym kolorze)
2. Na stole rozkładają 16 kartoników z kropkami, kropkami do góry: 4 rzędy 

po 4 kartoniki w każdym rzędzie.
3. Rzucaj kostką i głośno mów, ile wypadło kropek. Każda para dzieci może 

położyć klocek na jednym z kartoników z taką liczbą kropek, jaka wypadła 
na kostce. Jeżeli wypadło sześć kropek, dzieci mogą położyć klocek na 
dowolnym polu.

4. Wygrywa para, która jako pierwsza położy klocki na wszystkich polach w 
pionie, w rzędzie lub po skosie. Jeżeli tak się stanie krzyczą „BINGO!“.

modyfikacja 5. Bez względu na to, ile wypadło kropek na kostce w jednej rundzie dzieci 
mogą położyć klocek na polu „0“

zapytaj

• Na kartonikach z iloma kropkami położyliście swoje klocki? Policzcie 
wszystkie kropki.

• Poszukajcie kolumny z największą liczbą kropek. Ile to kropek? Jakie 
liczby kropek, na poszczególnych kartonikach składają się (sumują) na tą 
liczbę?

• Poszukajcie rzędu z najmniejszą liczbą kropek. Ile to kropek? Jakie liczby 
kropek, na poszczególnych kartonikach składają się (sumują) na tą liczbę?

BINGO!
pomoce

kartoniki z kropkami

kostka

klocki
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Układanka z kropkami
liczenie starsze przedszkolaki

zespół
✓ dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
✓ posługuje się pojęciami: przynajmniej (przynajmniej 3 kartoniki, które 

spełniają określony warunek)

przebieg

1. Dzieci grają w kilkuosobowych zespołach. 
2. Tasują kartoniki z kropkami i układają je w stosie (kropkami do dołu) na stole.
3. Każde dziecko bierze ze stosu po 6 kartoników. 
4. Dzieci oglądają swoje kartoniki i sprawdzają, czy mają przynajmniej 3 kartoniki o 

tej samej liczbie kropek. Jeżeli tak, to dostają za nie punkt. 
5. Kartoniki z poprzedniej rundy odkładają na spód stosu i ponownie biorą ze stosu 

po 6 kartoników.
6. Jeżeli nikomu nie uda się zebrać trzech kartoników z taką samą liczbą kropek, 

każde z dzieci bierze po jeszcze jednym kartonik ze stosu, jednocześnie 
odkładając jeden kartonik.

7. Tak długo wymieniają kartoniki, aż komuś uda się zebrać kartoniki spełniające 
określony warunek.

8. Wygrywa dziecko, które po ustalonej liczbie rund (na przykład po 10 rundach) ma 
najwięcej punktów.

modyfikacja

9. Dzieci mają kartoniki z kropkami w 4 kolorach. Szukają kartoników, które 
spełnia jeden z warunków: 

• przynajmniej 3 kartoniki o tej samej liczbie kropek i w tym samym kolorze.
• przynajmniej 3 kartoniki o tej samej liczbie oczek i w różnych kolorach.
• przynajmniej 3 kartoniki w tym samym kolorze, ale o różnej liczbie oczek.

10. Komu się uda ten, wygrywa rundę.

zapytaj

• Kasia zdobyła punkt, bo udało jej się ułożyć 3 kartoniki po 4 kropki na 
każdym z nich. Ile jest razem kropek na tych kartonikach?

• Jaś też zdobył punkt, bo udało mu się ułożyć 3 kartoniki z taką 
samą liczbą kropek. Na tych kartonikach jest razem 9 kropek. Ile kropek 
jest na jednym kartoniku?

• Magda ułożyła ciąg 4 kartoników z 2 kropkami. Czy dostanie punkt w grze?
• Filip ma 2 kartoniki z 5 kropkami, kartonik z 3 kropkami i kartonik z 1 

kropką. Czy dostanie punkt w tej grze?

Wszystkie prawa zastrzeżone  Copyright by Skura & Lisicki www.berdo.org

pomoce

kartoniki z kropkami

003.11 Układanka z kropkami
liczenie starsze przedszkolaki

zespół
✓ dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
✓ posługuje się pojęciami: przynajmniej (przynajmniej 3 kartoniki, które 

spełniają określony warunek)

przebieg

1. Dzieci grają w kilkuosobowych zespołach. 
2. Tasują kartoniki z kropkami i układają je w stosie (kropkami do dołu) na stole.
3. Każde dziecko bierze ze stosu po 6 kartoników. 
4. Dzieci oglądają swoje kartoniki i sprawdzają, czy mają przynajmniej 3 kartoniki o 

tej samej liczbie kropek. Jeżeli tak, to dostają za nie punkt. 
5. Kartoniki z poprzedniej rundy odkładają na spód stosu i ponownie biorą ze stosu 

po 6 kartoników.
6. Jeżeli nikomu nie uda się zebrać trzech kartoników z taką samą liczbą kropek, 

każde z dzieci bierze po jeszcze jednym kartonik ze stosu, jednocześnie 
odkładając jeden kartonik.

7. Tak długo wymieniają kartoniki, aż komuś uda się zebrać kartoniki spełniające 
określony warunek.

8. Wygrywa dziecko, które po ustalonej liczbie rund (na przykład po 10 rundach) ma 
najwięcej punktów.

modyfikacja

9. Dzieci mają kartoniki z kropkami w 4 kolorach. Szukają kartoników, które 
spełnia jeden z warunków: 

• przynajmniej 3 kartoniki o tej samej liczbie kropek i w tym samym kolorze.
• przynajmniej 3 kartoniki o tej samej liczbie oczek i w różnych kolorach.
• przynajmniej 3 kartoniki w tym samym kolorze, ale o różnej liczbie oczek.

10. Komu się uda ten, wygrywa rundę.

zapytaj

• Kasia zdobyła punkt, bo udało jej się ułożyć 3 kartoniki po 4 kropki na 
każdym z nich. Ile jest razem kropek na tych kartonikach?

• Jaś też zdobył punkt, bo udało mu się ułożyć 3 kartoniki z taką 
samą liczbą kropek. Na tych kartonikach jest razem 9 kropek. Ile kropek 
jest na jednym kartoniku?

• Magda ułożyła ciąg 4 kartoników z 2 kropkami. Czy dostanie punkt w grze?
• Filip ma 2 kartoniki z 5 kropkami, kartonik z 3 kropkami i kartonik z 1 

kropką. Czy dostanie punkt w tej grze?

pomoce

kartoniki z kropkami
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Domino z kropkami
liczenie starsze przedszkolaki

zespół

✓ dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
✓ posługuje się pojęciami: para
✓ bierze pod uwagę ustalony warunek
✓ ćwiczy spostrzegawczość

przebieg

1. Dzieci grają w kilkuosobowych zespołach.
2. Tasują kartoniki z kropkami i kładą na stole w stosie kropkami do dołu.
3. Każde dziecko bierze ze stosu 6 kartoników z kropkami.
4. Ustalają kto zaczyna grę. To dziecko wykłada dwa dowolne kartoniki na stół. 

Kładzie je tak, żeby powstał układ jak „kamień domina“. 
5. Kolejne dziecko dokłada dwa kartoniki, dopasowując je do tych, które leżą na 

stole. Biorą pod uwagę liczbę kropek. Sąsiednie pola mają mieć takie same liczby 
kropek.

6. Jeżeli dziecko nie może dołożyć kartoników, bierze kolejne dwa kartoniki ze stosu 
i sprawdza, czy one pasują. Jeżeli i wtedy nie może dołożyć, to traci rundę. 

7. Wygrywa dziecko, które jako pierwsze odłoży wszystkie swoje kartoniki.

modyfikacja

8. Dzieci układają kartoniki w różnych kolorach. Mogą dokładać kartoniki 
według różnych zasad: 

• kolor jest nieistotny, ważna jest liczba kropek (ma być taka sama)
• liczba kropek jest nieistotna, ważny jest kolor (ma być taki sam)
• ważny jest zarówno kolor jak i liczba kropek (mają być takie same)

zapytaj • Ile jest par kart o takiej samej liczbie kropek?
• Ile jest razem kropek w parze kartoników z 3 kropkami?

Wszystkie prawa zastrzeżone  Copyright by Skura & Lisicki www.berdo.org

pomoce

kartoniki z kropkami

003.12 Domino z kropkami
liczenie starsze przedszkolaki

zespół
✓ dekoduje liczebności w zakresie 0 - 5 (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
✓ posługuje się pojęciami: para
✓ bierze pod uwagę ustalony warunek
✓ ćwiczy spostrzegawczość

przebieg

1. Dzieci grają w kilkuosobowych zespołach.
2. Tasują kartoniki z kropkami i kładą na stole w stosie kropkami do dołu.
3. Każde dziecko bierze ze stosu 6 kartoników z kropkami.
4. Ustalają kto zaczyna grę. To dziecko wykłada dwa dowolne kartoniki na stół. 

Kładzie je tak, żeby powstał układ jak „kamień domina“. 
5. Kolejne dziecko dokłada dwa kartoniki, dopasowując je do tych, które leżą na 

stole. Biorą pod uwagę liczbę kropek. Sąsiednie pola mają mieć takie same liczby 
kropek.

6. Jeżeli dziecko nie może dołożyć kartoników, bierze kolejne dwa kartoniki ze stosu 
i sprawdza, czy one pasują. Jeżeli i wtedy nie może dołożyć, to traci rundę. 

7. Wygrywa dziecko, które jako pierwsze odłoży wszystkie swoje kartoniki.

modyfikacja

8. Dzieci układają kartoniki w różnych kolorach. Mogą dokładać kartoniki 
według różnych zasad: 

• kolor jest nieistotny, ważna jest liczba kropek (ma być taka sama)
• liczba kropek jest nieistotna, ważny jest kolor (ma być taki sam)
• ważny jest zarówno kolor jak i liczba kropek (mają być takie same)

zapytaj • Ile jest par kart o takiej samej liczbie kropek?
• Ile jest razem kropek w parze kartoników z 3 kropkami?

ta sama liczba

takie same:
liczba i kolor

ten sam kolor

pomoce

kartoniki z kropkami
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Ile kropek?
liczenie starsze przedszkolaki

pary
✓ odkodowuje liczebności (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
✓ określa liczebność zbioru (do 10)
✓ ćwiczy spostrzeganie

przebieg

1. Dzieci grają w parach.
2. Potrzebują kartoników z kropkami oraz Karta Pracy 003.13 „Ile kropek?“.
3. Kartoniki tasują i rozkładają na stole, kropkami do dołu.
4. Plansza do gry podzielona jest na dwie części:

• na jednej znajdują się pola z kropkami jednego gracza
• na drugiej - pola z kropkami drugiego gracza. 

5. Ustalają, kto zaczyna grę. Dziecko odkrywa dowolny kartonik i liczy kropki. 
Sprawdza, czy ma na swojej planszy pole z taką samą liczbą kropek. Jeżeli 
tak - zaznacza to pole. 

6. Drugi gracz odkrywa kartonik. Liczy kropki i sprawdza, czy ma pole z taką 
samą liczbą kropek. Jeżeli tak, to zaznacza je.

7. Jeżeli gracz nie ma wolnego (czyli takiego, które nie jest zaznaczone) pola z 
daną liczbą kropek, to traci rundę.

8. Wygrywa dziecko, które pierwsze zaznaczy wszystkie pola z kropkami na 
swojej planszy do gry.

modyfikacja

9. Dzieci rozkładają na stole kartoniki z kropkami. Odwracają po dwa. 
Sumują liczbę kropek i zaznaczają odpowiednie pole z kropkami na 
planszy (z taką liczbą kropek jak otrzymana suma).

10. Zamiast odkrywać kartoniki z kropkami, mogą rzucać kostką do gry. Kiedy 
wyrzucą 6 oczek, mogą zaznaczyć dowolne pole na planszy.

Wszystkie prawa zastrzeżone  Copyright by Skura & Lisicki www.berdo.org

pomoce

kartoniki z 
kropkami

Karta Pracy 
003.13 
„Ile kropek?“

kredki

kostki

003.13 Ile kropek?
liczenie starsze przedszkolaki

pary
✓ odkodowuje liczebności (zakodowane za pomocą figur liczbowych)
✓ określa liczebność zbioru (do 10)
✓ ćwiczy spostrzeganie

przebieg

1. Dzieci grają w parach.
2. Potrzebują kartoników z kropkami oraz Karta Pracy 003.13 „Ile kropek?“.
3. Kartoniki tasują i rozkładają na stole, kropkami do dołu.
4. Plansza do gry podzielona jest na dwie części:

• na jednej znajdują się pola z kropkami jednego gracza
• na drugiej - pola z kropkami drugiego gracza. 

5. Ustalają, kto zaczyna grę. Dziecko odkrywa dowolny kartonik i liczy kropki. 
Sprawdza, czy ma na swojej planszy pole z taką samą liczbą kropek. Jeżeli 
tak - zaznacza to pole. 

6. Drugi gracz odkrywa kartonik. Liczy kropki i sprawdza, czy ma pole z taką 
samą liczbą kropek. Jeżeli tak, to zaznacza je.

7. Jeżeli gracz nie ma wolnego (czyli takiego, które nie jest zaznaczone) pola z 
daną liczbą kropek, to traci rundę.

8. Wygrywa dziecko, które pierwsze zaznaczy wszystkie pola z kropkami na 
swojej planszy do gry.

modyfikacja

9. Dzieci rozkładają na stole kartoniki z kropkami. Odwracają po dwa. 
Sumują liczbę kropek i zaznaczają odpowiednie pole z kropkami na 
planszy (z taką liczbą kropek jak otrzymana suma).

10. Zamiast odkrywać kartoniki z kropkami, mogą rzucać kostką do gry. Kiedy 
wyrzucą 6 oczek, mogą zaznaczyć dowolne pole na planszy.

zapytaj
• Ile jest razem kropek na polach, które zaznaczyliście?
• Ustalcie w parze, na czyich polach (już pokolorowanych) jest mniej 

kropek?

pomoce

kartoniki z 
kropkami

Karty Pracy 
„Ile kropek?“

kredki

kostki
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W programie szkolenia: 

• Rozumowania 
matematyczne 

✓ klasyfikacja 
✓ rytmy 
✓ orientacja w przestrzeni 
✓ seriacje 
✓ stałość liczby  

• Liczby naturalne 
✓ liczenie 
✓ porównywanie 

liczebności, 
✓ aspekty liczb  

• Rachowanie na 
poziomie 
konkretnym 
✓ dodawanie  
✓ odejmowanie  

• Stosowanie 
rozumowań 
matematycznych 
i liczb 
✓ określanie tego, co 

prawdopodobne 
 i nieprawdopodobne 

✓ zbieranie, kodowanie i 
analizowanie 
 danych 

✓ całość i część całości 

Warsztaty dla nauczycielek  
i nauczycieli wychowania przedszkolnego

Gry i zabawy 
matematyczne dla 

przedszkolaków

Propozycje różnorodnych 
zabaw i zadań  

dla  
przedszkolaków

Wprowadzanie pojęć 
matematycznych 

Gry i zabawy utrwalające 

Orientacja w przestrzeni 
w „kodowaniu na dywanie“

zamów do Twojego przedszkola  
na www.berdo.org 

✄

✄

✄

✄

✄

✄

http://www.berdo.org
http://www.berdo.org
http://www.berdo.org
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003.13_A Ile kropek?
liczenie starsze przedszkolaki (003.13 KARTA PRACY a LICZENIE Ile kropek)
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003.13_B Ile kropek?
liczenie starsze przedszkolaki (P/1 13 KARTA PRACY b LICZENIE Ile kropek)
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Rzucaj i odwracaj
sekwencje liczb starsze przedszkolaki

para

✓ koduje i dekoduje liczby (za pomocą figur liczbowych)
✓ porządkuje liczby w zakresie 12 od najmniejszej do największej
✓ określa miejsce liczby w zakresie 12 w uporządkowanej sekwencji liczb
✓ określa rolę liczby 5 w konstruowaniu liczb większych od 5
✓ dodaje w zakresie 12
✓ ćwiczy pamięć

przebieg

1. Dzieci grają w parach. Siadają obok siebie.
2. Przed sobą układają z kartoników z kropkami liczby: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
3. Odwracają kartoniki. 
4. Dziecko rzuca dwiema kostkami (np. 3 i 4) i sumuje wyrzucone kropki (suma to 7).
5. Odwraca kartoniki odpowiadającą liczbie, którą wyrzuciło (w tym przypadku to 7). 

Jeśli odwróciło odpowiednią liczbę, dostaje punkt.
6. Jeśli dziecko wybrało niewłaściwą liczbę, traci kolejkę (odwraca kartoniki z 

powrotem).
7. Jeśli wyrzuciło już zabraną liczbę, traci kolejkę.
8. Grają, dopóki wszystkie kartoniki nie zostaną odwrócone.
9. Wygrywa dziecko, które otrzyma więcej punktów.

modyfikacja

10. Dzieci mają następujące kartonik: 
• 11 kartoników z 5 kropkami, 
• po 3 kartoniki z 1 i 2 kropkami 
• po 2 kartoniki z 3 i 4 kropkami. 

11. Wszystkie kartoniki tasują i kładą na stole w stosie kropkami do dołu. 
12. Z kartoników trzeba ułożyć sekwencję liczb od 1 do 12. Dzieci na zmianę biorą 

kartoniki z kropkami i decydują, gdzie je położą. 
13. Zamiast kartoników z kropkami dzieci układają kartoniki z liczbami zapisanymi 

cyframi.

zapytaj
• Ile zebraliście razem kartoników z 5 kropkami? Do zakodowania jakich 

liczb były one potrzebne?
• Ile zebraliście razem kartoników z 1 kropką? Do zakodowania jakich liczb 

były one potrzebne?

Wszystkie prawa zastrzeżone  Copyright by Skura & Lisicki www.berdo.org

pomoce

kartoniki z kropkami

dwie kostki do gry

003.22 Rzucaj i odwracaj
sekwencje liczb starsze przedszkolaki

para

✓ koduje i dekoduje liczby (za pomocą figur liczbowych)
✓ porządkuje liczby w zakresie 12 od najmniejszej do największej
✓ określa miejsce liczby w zakresie 12 w uporządkowanej sekwencji liczb
✓ określa rolę liczby 5 w konstruowaniu liczb większych od 5
✓ dodaje w zakresie 12
✓ ćwiczy pamięć

przebieg

1. Dzieci grają w parach. Siadają obok siebie.
2. Przed sobą układają z kartoników z kropkami liczby: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
3. Odwracają kartoniki. 
4. Dziecko rzuca dwiema kostkami (np. 3 i 4) i sumuje wyrzucone kropki (suma to 7).
5. Odwraca kartoniki odpowiadającą liczbie, którą wyrzuciło (w tym przypadku to 7). 

Jeśli odwróciło odpowiednią liczbę, dostaje punkt.
6. Jeśli dziecko wybrało niewłaściwą liczbę, traci kolejkę (odwraca kartoniki z 

powrotem).
7. Jeśli wyrzuciło już zabraną liczbę, traci kolejkę.
8. Grają, dopóki wszystkie kartoniki nie zostaną odwrócone.
9. Wygrywa dziecko, które otrzyma więcej punktów.

modyfikacja

10. Dzieci mają następujące kartonik: 
• 11 kartoników z 5 kropkami, 
• po 3 kartoniki z 1 i 2 kropkami 
• po 2 kartoniki z 3 i 4 kropkami. 

11. Wszystkie kartoniki tasują i kładą na stole w stosie kropkami do dołu. 
12. Z kartoników trzeba ułożyć sekwencję liczb od 1 do 12. Dzieci na zmianę biorą 

kartoniki z kropkami i decydują, gdzie je położą. 
13. Zamiast kartoników z kropkami dzieci układają kartoniki z liczbami zapisanymi 

cyframi.

zapytaj
• Ile zebraliście razem kartoników z 5 kropkami? Do zakodowania jakich 

liczb były one potrzebne?
• Ile zebraliście razem kartoników z 1 kropką? Do zakodowania jakich liczb 

były one potrzebne?

pomoce

kartoniki z kropkami

dwie kostki do gry
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Układanie klocków na chodniczku
sekwencje liczb starsze przedszkolaki

para

✓ koduje i dekoduje liczebności (od 1 do 12 za pomocą figur liczbowych)
✓ porządkuje liczby od 1 do 12 od najmniejszej do największej
✓ określa miejsce każdej liczby w uporządkowanej serii 12 liczb
✓ określa liczby następne i poprzednie od podanej liczby (w zakresie 12)
✓ dodaje w zakresie 12
✓ posługuje się pojęciami: pomiędzy, na prawo od, na lewo do.

przebieg

1. Dzieci grają w parach. Na początku układają (najlepiej na podłodze) 
chodniczek z kartoników z kropkami. Chodniczek ma być z liczbami od 1 
do 12.

2. Każde dziecko ma kilka klocków, każdy ma inny kolor klocków. Potrzebują 
też dwóch kostek do gry. Zadaniem dzieci jest położyć klocek na 
wszystkich liczbach na chodniczku.

3. Na zmianę rzucają kostkami. Mogą rzucać jedną lub dwiema kostkami - 
same o tym decydują. Sumują liczby oczek na kostkach i kładą swój klocek 
na polu z odpowiednią liczbą kropek. Jeżeli liczba ta jest już zajęta (leży na 
niej klocek) - ruch ma kolejny gracz. Grają dopóki będą wolne liczby na 
chodniczku. 

4. Wygrywa to dziecko, które położy więcej swoich klocków na chodniczku.

modyfikacja

5. Można zwiększyć/zmniejszyć zakres liczb na chodniczku liczbowym 
(dostosowując do niego liczbę kostek, którymi rzucają dzieci)

6. Chodniczek liczbowy można narysować na papierze, a liczby zapisać 
cyframi.

zapytaj

• Jakie liczby sąsiadują z liczbą 8?
• Sąsiadkami tej liczby są liczby 9 i 11. Co to za liczba?
• Ta liczba jest pomiędzy liczbami 9 i 7. Co to za liczba?
• Jaka liczba jest na prawo od liczby 2?
• Jaka liczba jest na lewo od liczby 9?
• Na prawo od tej liczby jest liczba 3. Co to za liczba?
• Na lewo od tej liczby jest liczba 7. Co to za liczba?
• Jakie liczby mają tylko jedną sąsiednią liczbę?
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pomoce

kartoniki z kropkami

klocki w dwóch kolorach

dwie kostki do gry

003.23 Układanie klocków na chodniczku
sekwencje liczb starsze przedszkolaki

para

✓ koduje i dekoduje liczebności (od 1 do 12 za pomocą figur liczbowych)
✓ porządkuje liczby od 1 do 12 od najmniejszej do największej
✓ określa miejsce każdej liczby w uporządkowanej serii 12 liczb
✓ określa liczby następne i poprzednie od podanej liczby (w zakresie 12)
✓ dodaje w zakresie 12
✓ posługuje się pojęciami: pomiędzy, na prawo od, na lewo do.

przebieg

1. Dzieci grają w parach. Na początku układają (najlepiej na podłodze) 
chodniczek z kartoników z kropkami. Chodniczek ma być z liczbami od 1 
do 12.

2. Każde dziecko ma kilka klocków, każdy ma inny kolor klocków. Potrzebują 
też dwóch kostek do gry. Zadaniem dzieci jest położyć klocek na 
wszystkich liczbach na chodniczku.

3. Na zmianę rzucają kostkami. Mogą rzucać jedną lub dwiema kostkami - 
same o tym decydują. Sumują liczby oczek na kostkach i kładą swój klocek 
na polu z odpowiednią liczbą kropek. Jeżeli liczba ta jest już zajęta (leży na 
niej klocek) - ruch ma kolejny gracz. Grają dopóki będą wolne liczby na 
chodniczku. 

4. Wygrywa to dziecko, które położy więcej swoich klocków na chodniczku.

modyfikacja

5. Można zwiększyć/zmniejszyć zakres liczb na chodniczku liczbowym 
(dostosowując do niego liczbę kostek, którymi rzucają dzieci)

6. Chodniczek liczbowy można narysować na papierze, a liczby zapisać 
cyframi.

zapytaj

• Jakie liczby sąsiadują z liczbą 8?
• Sąsiadkami tej liczby są liczby 9 i 11. Co to za liczba?
• Ta liczba jest pomiędzy liczbami 9 i 7. Co to za liczba?
• Jaka liczba jest na prawo od liczby 2?
• Jaka liczba jest na lewo od liczby 9?
• Na prawo od tej liczby jest liczba 3. Co to za liczba?
• Na lewo od tej liczby jest liczba 7. Co to za liczba?
• Jakie liczby mają tylko jedną sąsiednią liczbę?

pomoce

kartoniki z kropkami

klocki w dwóch kolorach

dwie kostki do gry
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