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Materiały
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.

Zestaw zawiera:
1. PRZEDSZKOLANKOWY BAZGROLNIK NAUCZYCIELA, który zawiera wiersze, opisy
zabaw.
2. PRZEDSZKOLANKOWY BAZGROLNIK PRZEDSZKOLAKA, który zawiera karty
pracy dla dzieci.
3. PANSZE DEMONSTARCYJNE przedstawiające: cyfry i liczby, położenie przedmiotów
w przestrzeni, przyrządy matematyczne.
4. EMBLEMATY do zabaw z dziećmi, które zostały przygotowane w wersji kolorowej i
czarno-białej.
5. KOSTKI DO GRY, które zostały przygotowane w wersji czarno-białej.

6. PLANSZE DO ZABAW Z KLAMERKAMI, które zostały przygotowane w wersji
kolorowej.
7. LITERY – do przygotowania napisu Dzień Matematyki.

Bohaterowie
Głównymi bohateriami są bazgrołki
czyli: Bazgrołek, Bazgrot,
Bazgrolinka, Bazgrolinek,
Bazgrotek, Bazgraninka. Każdy z
nich ma inny kolor oraz inne
usposobienie.

Bazgrołkom w ich przygodach będą
towarzyszyły przedszkolaki: Michał,
Mikołaj, Miłosz, Iga, Pola i Natalka.
Oczywiście opiekę nad bazgrołkami i
przedszkolakami będzie sprawowała
Pani Nauczycielka.

WiersZe
Przedszkolny D ień Matematyki!
Z

Magdalena TokarcZyk
Dzisiaj w przedszkolu wydarzenie wielkie.
Matematyczne zmagania wszelkie…
Trójkąt, koło, kwadrat, prostokąt co to takiego?
To figury geometryczne mój drogi kolego.
Cyfry i liczby przedszkolaki też znają
zaraz z nimi również bazgrołki zapoznają.
Liczenie od 1 rozpoczynamy…
Więc teraz wszyscy po kolei odliczanie zaczynamy:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
Ale co to? Bazgrołki i dzieci od początku liczyć mają chęć!
Oczywiście można liczyć dalej i dalej, ale przedszkolaki tyle liczb na razie znają.
Już może wkrótce dalsze liczby z bazgrołkami poznają.
Gdzie mniej? Gdzie więcej? Może tyle samo?
Takie pojęcia przedszkolakom trudności już nie sprawiają.
Pani bazgrołkom w mig to wyjaśniła,
by matematyka i im trudności nie sprawiła.
Duży czy mały, długi czy krótki pojęcia to proste!
Nad, pod, w środku, na, z prawej i z lewej - czy to jest równie oczywiste?
Zaraz Bazgrołek się o tym przekona
i wszystkie zadania szybko sam wykonana!
Matematyczne zadania to prosta jest sprawa.
Czasem coś dodamy, czasem odejmiemy.
W Dniu Matematyki również takie zadania rozwiążemy.
Bazgrołek i Bazgrot coś piszą w zeszycie.
Uczą się dodawać… idzie im to znakomicie!
Bazgrolinka myśli, liczy, szereguje.
Matematyczne zadania dzielnie rozwiązuje.
Bazgranince matematyka tak się spodobała,
że dla dzieci swoje zadania przygotowała.
I wszystkich do matecznych zmagań zapraszała.

Jakie to zadania? Zaraz się dowiecie…
I wspólnie je rozwiążecie!

Pytania do tekstu:
1. Jaki ważny dzień odbył się w przedszkolu?
2. O czym uczyły się bazgrołki?
3. Co przygotowała Bazgraninka?

Pomoce do tekstu:

+ plansze przedstawiające położenie przedmiotów
w przestrzeni, figury geometryczne, emblematy,
karty pracy itd.

Bazgrołkowa instrukcja budowania!
INSTRUKCJA 1
Magdalena TokarcZyk
Dzisiaj bazgrołki w przedszkolu 4 figury poznały.
Jakie to figury? Koło, prostokąt, trójkąt i kwadrat wspaniały.
Tak się im przyglądały, że coś dziwnego z nich zbudowały.
Podczas budowania instrukcję stworzyły,
by dzieci również odpowiednio figury ułożyły.
Najpierw potrzebny jest ostry trójkąt.
Gdzie go umieścić? Na pewno nie w kąt!
To głowa jest tego stworka dziwnego,
więc połóż na kartce trójkąta swojego.
W środku trójkąta 2 koła miejsce mają
i na nas ukradkiem zerkają.
A pod kołami prostokąt leży… leniuchuje
i swoim wyglądem buzię zastępuje.
Teraz jest pora na kwadrat co równe boki ma.
On również swoje miejsce ma.
Umieść go tuż pod trójkątem.
To będzie brzuszek, który jest czworokątem.
Potrzebne Wam będą jeszcze 4 prostokąty.
To ręce i nogi tego stwora.
Chyba nie muszę Wam podpowiadać,
gdzie je trzeba prawidłowo poukładać.
Więc co bazgrołki zbudowały? Czy już to wiecie?
To robot z figur geometrycznych jest oczywiście!

Pytania do tekstu:
1. Jakie figury geometryczne poznały bazgrołki?
2. Co postanowiły z nich zrobić?

Zadania do tekstu:
1. Pokoloruj figury znajdujące się na WYCINANCE 1, a następnie je wytnij.
2..Ułóż z nich stwora według instrukcji podanej przez bazgrołki.
3..Sprawdź z planszą czy udało ci się ułożyć taką samą postać co bazgrołki.

4..Co przypomina ułożona przez Was postać?

Pomoce do tekstu:

Bazgrołkowa instrukcja budowania!
INSTRUKCJA 2
Magdalena TokarcZyk
Od dużego kwadratu budowanie rozpoczynamy
i na ten kwadrat miejsce po środku kartki mamy.
A nad nim ten mniejszy kwadrat umieszczamy.
Mamy już głowę i brzuszek też mamy.
Wiec pora dołączyć parę uszek.
Nikt z nas nie jest przecież leniuszek,
a uszka to będą dwa trójkąty małe
i temu nie zaprzeczymy wcale.
Więc ułożymy je po bokach kwadratu małego.
Tego kwadratu jakże doskonałego.
Teraz bierzemy dwa małe koła.
To będą oczy tego stwora.
Więc je układamy na małym kwadracie.
Nie zapominamy i o małym prostokącie.
On ma miejsce pod kołami.
To będzie buzia z minkami.
Wracamy do kwadratu dużego
i pod nim układamy dwa prostokąty mój drogi kolego.
One mu nogi zastąpią dzielnie.
Pora na ręce, nie ma co tu kryć
prostokąty dwa zostały więc pora i je ułożyć.
A gdzie je damy? To sprawa jest prosta!
Po bokach dużego czworokąta.
Co powstało Wam?
- Robot z figur ram… pam.. pam…

Pytania do tekstu:
1. Co zbudowały bazgrołki?
2. Jakie figury geometryczne wykorzystały bazgrołki?

Zadania do tekstu:
1. Pokoloruj figury znajdujące się na WYCINANCE 2, a następnie je wytnij.
2..Ułóż z nich stwora według instrukcji podanej przez bazgrołki.
3..Sprawdź z planszą czy udało ci się ułożyć taką samą postać co bazgrołki.

Pomoce do tekstu:

Bazgrołki i pr yr ądy matematyczne!
Z

Z

Magdalena TokarcZyk
Dzisiaj zagadki matematyczne będą!
Co też Pani ukryła w worku, czy bazgrołki odgadną?
Zaraz się o tym przekonamy
więc gorąco im otuchy dodamy.
Najpierw Bazgrołek niepewnie zaczyna.
Trochę zdziwiona jest jego mina.
Coś w worku czuje
lecz nie wie co też się w tym worku znajduje.
Bazgrołek nagle tak powiada do dzieci:
- To coś koraliki ma na drucikach… co to jest czy wiecie?
Przedszkolaki szybko Bazgrołkowi podpowiedziały
i na uszko mu wyszeptały:
- To jest liczydło co liczyć na nim można.
Takie liczydło to rzecz jest ważna!
Pani kolejną zagadkę przygotowała
i Bazgrolinkę zawołała.
Bazgrolinka zagadkę odgadła szybko,
bo to była linijka co mierzy wszystko.
Natomiast Bazgrot i Bazgrotek trudniejszą zagadkę mieli.
I tak kolejno z worka wyciągnęli.
Ekierkę co ostry trójkąt przypomina
oraz kątomierz co kąty mierzy - Pani dzieciom o tym wspomina.
Bazgrolinek cyrkiel z worka wyciągnął niepewnie.
Do czego on służy? Czy ktoś odgadnie?
Pani dzieciom jego sposób działania zademonstrowała
cyrklem piękne koła narysowała.
Potem każdy, kto ochotę miał,
cyrklem swoje koło na kartce rysował.
Na koniec Bazgraninka kalkulator wyciągnęła prędko.
Nie ma co tu kryć on liczy bardzo szybko.
Guzików ma wiele: cyfry, a na innych znaczki dodawania, odejmowania czy też równości.
Każdy chciał coś policzyć ale w kolejności
Wszyscy na raz liczyć nie zdołają,
więc na swoją kolej cierpliwie czekają.
W czasie oczekiwania każdy miał okazję coś linijką zmierzyć.
Kalkulatorem oraz liczydłem liczyć.
Pani na koniec powiedziała:
- Matematyczne przyrządy dokładniej w szkole poznacie… - i jeszcze wspomniała:
- Teraz je tylko oglądacie, ciekawostek o nich słuchacie,

a gdy w szkole będzie na pewno je w swoich piórnikach znajdziecie…

Pytania do tekstu:
1. Co przygotowała Pani?
2. Jakie przedmioty były ukryte w worku?
3. Czy widzieliście już kiedyś takie przyrządy?

Zadania do tekstu:
1. Obejrzyj przyniesione przyrządy matematyczne: linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel,
kalkulator, liczydło.
2..Spróbuj zmierzyć coś linijką.

3..Spróbuj narysować koło za pomocą cyrkla, pamiętaj aby robić to ostrożnie bo cyrkiel
ma z jednej strony bardzo ostry koniec.

UWAGI:
1. Przygotowując zajęcia można skorzystać z opracowanych plansz, zajęcia będą
atrakcyjniejsze gdy przyniesiemy różne rodzaje cyrkli, liczydeł, różnej długości linijki itd.

Pomoce do tekstu:

Ciekawostki
Dzień Matematyki przypada na 12 marca każdego roku. Dzień ten został stworzony po
to, aby dać dzieciom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach
matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być
przyjemna i dawać radość.
Święto zostało zapoczątkowane przez organizację “World Education Games” w 2007 roku.
Od tego czasu było organizowane co roku w każdą pierwszą środę marca. W pierwszych
obchodach tego święta wzięło udział 286 tysięcy uczniów z 98 krajów świata. Światowy
Dzień Matematyki z każdym rokiem rozrastał się - w 2012 roku wzięło w nim udział
prawie 6 milionów uczniów z całego świata.
W Polsce pierwsze obchody Dnia Matematyki odbyły się 12 marca 2014 roku z inicjatywy
Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve i wzięło w nich udział ponad 100 szkół
z całej Polski. Organizatorzy zapraszają uczniów (i nie tylko) do konkursów, quizów i
zagadek matematycznych.

Zabawy
Zabawa 1:
Do zabawy potrzebujecie:
•

emblematy przedstawiające bazgrołki (najlepiej wydrukować większą ilość
bazgrołków, tak by można było układać z nich rytmy)

Przebieg zabawy:
Do zabawy będziecie potrzebować kolorowych bazgrołków, a zadaniem dzieci jest
dokończenie rytmu według wzoru podanego przez nauczyciela. Podczas zabawy dzieci
mogą nazywać poszczególne emocje jakie reprezentują bazgrołki lub nazywać kolory.
Podczas wspólnych zabaw to dzieci mogą układać rytmy, które będą wspólnie
kontynuować.

Zabawa 2:
Do zabawy potrzebujecie:
•
•
•

emblematy bazgrołków (wydrukowane w większej ilości)
szarfy lub kartki dużego formatu w sześciu kolorach (czarny, czerwony, niebieski,
zielony, żółty, różowy)
emblematy przedstawiające znaki: >,<,=

Przebieg zabawy:
Z rozsypanych na dywanie emblematów bazgrołków zadaniem dzieci jest umieszczenie ich
w poszczególnych zbiorach. Na początku możemy użyć dwóch emblematów bazgrołków w
dwóch kolorach. Następnie dzieci porównują liczebność w powstałych zbiorach określając
gdzie jest więcej, mnie lub tyle samo. Zatem przygotowując zestaw emblematów należy
przygotować ich tyle by dzieci w toku zabawy miały możliwość zauważenia różnić w
liczebności poszczególnych zbiorów. Następnie możemy zwiększać liczbę bazgrołków
dodając nowe kolory. Zabawa ma na celu rozwijanie umiejętności klasyfikowania
przedmiotów na grupy ze względu na wybraną cechę percepcyjną np. kolor lub
prezentowaną emocję oraz porównywanie liczebności zbiorów określając gdzie jest więcej,
mniej lub tyle samo.

Zabawa 3:
Do zabawy potrzebujecie:

•

emblematów przedstawiających bazgrołki, które różnią się między sobą wielkością

Przebieg zabawy:
Zadaniem dzieci jest budowanie danego szeregu. W tym przypadku ułożenie bazgrołków
w odpowiedniej kolejności np. od najmniejszego do największego i odwrotnie. Zabawę
można modyfikować np. z rozsypanych na dywanie emblematów bazgrołków zadaniem
dzieci jest odszukanie największego, najmniejszego bazgrołka lub odszukiwanie
bazgrołków które mają taką samą wielkość.

Zabawa 4:
Do zabawy potrzebujecie:
•
•

plansz przedstawiających bazgrołki (na każdej planszy jest od 1 – 6 bazgrołków)
kostki do gry (do wyboru kostka z oczkami lub z cyframi)

Przebieg zabawy:
Na dywanie rozkładamy plansze. Zadaniem dzieci jest rzucić jedną z dwóch kostek, a
następnie odszukać plansze z odpowiednią liczbą bazgroków, którą wskazała kostka.

Zabawa 5:
Do zabawy potrzebujecie:
• emblematy przedstawiające figury geometryczne,
• szarfy,

Przebieg zabawy:
Na dywanie rozkładamy figury geometryczne, zadaniem dzieci jest umieszczenie ich w
poszczególnych zbiorach.

Zabawa 6:
Do zabawy potrzebujecie:
•
•

klamerki
plansze do zabawy (w zależności od wieku dzieci mogą jedynie przeliczać
przedmioty lub wykonywać proste działania)

Przebieg zabawy:
Każdemu dziecku rozdajemy planszę, a zadaniem dziecka (w zależności od rodzaju
planszy) jest zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi za pomocą klamerki. Dzieci mogą
przeliczać bazgrołki na planszach lub wykonywać proste zadania (np. dodawanie).

Zabawa 7:
Do zabawy potrzebujecie:
•
•

monet lub guzików
metalowego pojemnika

Przebieg zabawy:
Dzieci siedzą odwrócone tyłem. W tym czasie nauczyciel wrzuca pojedynczo do pojemnika
kilka monet. Zadaniem dzieci jest policzenie ile monet zostało wrzuconych.

Zabawa 8:
Do zabawy potrzebujecie:
•
•

kotki do gry z oczkami
emblematów z liczbami (1-6)

Przebieg zabawy:
Na dywanie rozsypujemy emblematy z liczbami. Zadaniem dzieci jest rzucić kostką, a
następnie odszukać odpowiednią cyfrę.

Zabawa 9:
Do zabawy potrzebujecie:
•
•
•

bazgrołków (gotowych emblematów lub samodzielnie przygotowanych przez dzieci)
małych pudełek (takich do których zmieści się przygotowany bazgrołek)
plansze przedstawiające położenie przedmiotów w przestrzeni

Przebieg zabawy:
Zadaniem dzieci jest odpowiednie ułożenie bazgrołka: na, w, z prawej, z lewej strony, pod.
W celu sprawdzenia, czy polecenie nauczyciela zostało poprawnie wykonane można użyć
przygotowanych plansz.

