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Zalety pakietu: 
• Zestaw pomocy jest klarowny, plansze są przejrzyste, a karty pracy zostały opracowane                    

z myślą o dzieciach młodszych i starszych. 

• Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych jest cennym źródłem inspiracji, a umieszczony         

w pakiecie Poradnik ma za zadanie pomóc nauczycielowi w prowadzeniu zajęć. 

 

Co zawiera zestaw: 

• W zestawie znajdziecie: Poradnik, płytę CD z prezentacjami multimedialnymi, karty pracy, 

plansze demonstracyjne, gąsienicę w kilku wersjach. 

• Karty pracy: doskonalące umiejętność liczenia oraz dodawania w zakresie 10. 

• Plansze demonstracyjne:  w zestawie znajdziecie 2 plansze. 

• Poradnik: w którym zawarto opis zabaw. 

• Prezentacje multimedialne: do zestawu zostały opracowane prezentacje multimedialne zawierająca 

zadania dla dzieci. 

• Dodatkowe pomoce: do zestawu zostały opracowane poszczególne części, z których można 

przygotować gąsienicę. 

➢ ZESTAW 1: zawiera elementy do przygotowania kolorowej gąsienicy, a zatem znajdziecie 

10 części w różnych kolorach. 

➢ ZESTAW 2: zawiera elementy czarno-białe z liczbami. 

➢ ZESTAW 3: zawiera kolorowe elementy z liczbami. 

➢ ZESTAW 4: zawiera kolorowe elementy z odpowiednią ilością kropek. 

➢ ZESTAW 5: zawiera czarno-białe elementy z odpowiednią ilością kropek. 

➢ ZESTAW 6: zawiera czarno-białe elementy przedstawiające: działania matematyczne oraz 

znaki matematyczne. 

➢ GŁOWA do gąsienicy są opracowane dwie głowy, jedna czarno-biała, a druga kolorowa. 

• Kostki do gry: opracowane w dwóch wersjach, pierwsza zawiera oczka, a druga liczby (1-6), które 

można wykorzystać do wspólnych zabaw. 

• Emblematy: przedstawiają gąsienicę w 6 kolorach, które można wykorzystać do wspólnych 

zabaw. 
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Zabawy matematyczne 
Poniższe zabawy są jedynie inspiracjami, a zatem można je dowolnie 

modyfikować tak by jak najbardziej odpowiadały możliwościom 

dzieci… 

 

ZABAWA 1: Gąsienicowe zbiory 

 
Do zabawy potrzebujecie: 

• 6 szarf, emblematy przedstawiające gąsienice 

 

Przebieg zabawy: 

Na dywanie należy rozłożyć 6 szarf i emblematy gąsienic (w 6 kolorach), zadaniem dzieci jest 

podzielenie i włożenie emblematów do różnych zbiorów. 

 

ZABAWA 2: Gąsienicowe rytmy 

 
Do zabawy potrzebujecie: 

• emblematy przedstawiające gąsienice 

 

Przebieg zabawy: 

Nauczyciel na dywanie zaczyna układać emblematów rytm, natomiast zadaniem dzieci jest jego 

dokończenie. 

ZABAWA 3: Kolorowa gąsienica 

 
Do zabawy potrzebujecie: 

• elementy z zestawu 5, elementy z zestawu 4, głowa gąsienicy 

 

Przebieg zabawy: 

Nauczyciel na dywanie rozkłada elementy z zestawu 5 (tworząc czarno-białą gąsienicę), oraz na 
dywanie elementy z zestawu 4, rozpoczyna zabawę rymowanką:  
Idzie drogą gąsienica,  
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Kolorowa tajemnica, krótkich nóżek mnóstwo ma,  
Kto odgadnie jaki kolor pierwszy pierścień ma? 

Zadaniem dzieci jest przeliczanie kropek i dopasowanie kolorowych elementów do czarno-białych. 

Zabawę można dowolnie modyfikować zamieniając zestawy elementów np. dopasowywanie liczb do 

kropek, lub rozwiązywanie zadań matematycznych i dopasowywanie wyników. 

 

ZABAWA 4: Kostka i gąsienica 

 
Do zabawy potrzebujecie: 

• elementy z zestawu 4, głowa gąsienicy, kostka 2 

 

Przebieg zabawy: 

Nauczyciel na dywanie rozkłada elementy z zestawu 4 oraz głowę. Zadaniem dzieci jest rzucanie 

kostką, a następnie dokładanie do głowy elementów gąsienicy z odpowiednią ilością kropek, jaka 

wypadła po rzucie kostką. Zabawę można modyfikować zamieniając kostki lub elementy z innych 

zestawów. 

 

ZABAWA 5: Mniejsza, większa czy taka sama? 

 
Do zabawy potrzebujecie: 

• elementy z zestawu 1, głowa, elementy z zestawu 6 

 

Przebieg zabawy: 

Nauczyciel na dywanie rozkłada gąsienice, które różnią się liczbą pierścieni, zadaniem dzieci jest 

ułożenie między nimi odpowiedniego znaku: >,<,=. Zabawę można modyfikować np. ułożyć gąsienicę w 

następujący sposób: głowa - element z kropkami lub liczbą - pusty element - element z kropkami lub 

liczbą. Zadaniem dzieci jest ułożenie na miejscu pustego elementu odpowiedniego znaczka: <,>,=. 

 

ZABAWA 6: Gąsienicowe dodawanie i odejmowanie 

 
Do zabawy potrzebujecie: 

• elementy z zestawu 6, głowa, wybrany zestaw elementów 

 

Przebieg zabawy: 

Gąsienicę można wykorzystać również podczas tworzenia zadań matematycznych z dodawania i 

odejmowania. Można do tego wykorzystać elementy z gotowymi działania lub tworzyć własne. 

 


