
Wprowadzenie literki j, J 

Zagadka 

Ma mnie wujek, nie ma ciotka. 

W majonezie też mnie spotkasz. 

W jajku częstym gościem bywam. 

Na kajaku sobie pływam. 

Odpowiedź: literka j 

kajak   

majonez 

jajko 

wujek 

jogurt 

„J jak… jogurt” – zabawa logopedyczna 

Język wita się z policzkami, raz dotyka lewego, a raz prawego policzka. Język 

wita się z  podniebieniem, dotyka go i  wraca na miejsce. Następnie język 

wychodzi na spacer i  wita się z wargami, raz z wargą górną, a raz z dolną. Na 

końcu język stara się przywitać z nosem i brodą. Raz wita się z brodą, a raz 

z nosem 

 

Malowanie na talerzyku literki J za pomocą łyżeczki i jogurtu.  

Jaką literą rozpoczyna się wyraz: język, jogurt? 

Na koniec zjadanie jogurtu. 

 
Zagadka: Co to takiego, odgadnij mój kotku, 

                 są z wierzchu białe, a żółte w środku. 

                 Gdy je ugotować, dziwy się dzieją, 

                 bo zamiast mięknąć, one twardnieją? 



 



 

  

Wskaż i połącz kolejne literki w wyrazie jajko. 

Spróbuj napisać literki i wyraz po kropeczkach. 

 



Narysuj drogi do środka jajek 

 

 



 



 

Wiersz Brzechwy „Jajko” 

https://youtu.be/Q08kLBY7dpY 

Zabawa ruchowa "Małe - duże jajo kurze" 

Małe - duże      na słowo małe ręce blisko siebie, na słowo duże ręce rozłożone 

jajo kurze,         rysowanie w powietrzu obiema rękami jajka 

jajo kurze, 

jajo kurze. 

Duże - małe,      na słowo duże - ręce rozłożone, na małe - ręce blisko siebie 

doskonałe,         klepanie się rękami po brzuszku 

doskonałe, 

mniam              klaśnięcie w dłonie. 

Zabawa rymami – „Dopowiedz i zrób”.  

https://youtu.be/Q08kLBY7dpY


Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiada 

dziecko. Wykonuje ono czynności, o których jest mowa w zdaniach: 

 

Powiedz: „prosię” i podrap się po nosie. 

Powiedz: „koń” i wyciągnij do mnie dłoń. 

Powiedz: „krowy” i dotknij palcem głowy. 

Powiedz: „króliczki” i nadmij policzki. 

Powiedz: „kaczuszka” i dotknij łokciem brzuszka. 

Powiedz: „psy” i klaśnij – raz, dwa, trzy. 

 

Zestaw zabaw ruchowych z jajkiem - do tych zabawy potrzebna będzie łyżka 

oraz styropianowe lub plastikowe lub czekoladowe lub ugotowane jajko. 

Odważni mogą spróbować z surowym jajkiem w jednej wybranej z poniższych 

zabaw. 

„Wyścigi z jajkiem” – W jednym miejscu ustalcie start, a na końcu pokoju metę. 

Połóżcie jajko na łyżce. Waszym zadaniem jest jak najszybsze pokonanie toru 

od startu do mety. Żeby było ciekawej, możecie zaprosić do zabawy rodziców 

lub rodzeństwo i ścigać się. A jeżeli będziecie chcieli utrudnić sobie zabawę, to 

wtedy możecie zaproponować konkretny sposób poruszania się (np. tyłem, 

bokiem), ustawić na torze przeszkody lub zawiązać oczy.  

„Z jajkiem na głowie” – Kładziemy jajko na głowie i próbujemy przejść od 

startu do mety tak, aby nie spadło z głowy. Proponuje to zadanie wykonać w 

czapce na głowie. 

„Jajeczne czołganie” – Tym razem zadanie polega na pokonaniu wyznaczonej 

trasy z jajkiem w ręku czołgając się. Musicie uważać, aby jajko nie wypadło 

Wam z dłoni.  

„Toczenie jajka” – Do tej zabawy warto zaprosić inne osoby. Na określony znak 

toczycie jajka po ziemi. Wygrywa ten, którego jajko potoczy się najdalej.  

„Zbijające jajko” – do tej zabawy potrzebne Wam będą plastikowe lub 

papierowe kubeczki oraz plastikowe jajko, (jeżeli nie macie jajka z plastiku, 

możecie użyć małej piłki). Wyznaczcie miejsce, z którego będziecie rzucać, a po 

przeciwnej stronie ustawcie kubeczki. Wasze zadanie będzie polegało na 

rzucaniu jajkiem tak, aby zbić wszystkie kubeczki. 

 

 



 

 



Znajdowanie pisanych i drukowanych literek: j, J. Dostrzeżenie różnic między 

literkami: i oraz j, a także między I oraz J. 

 

 



 

 



 Pokoloruj liteki j, J na niebiesko. Narysuj jeden przedmiot, którego nazwa zaczyna się na 

głoskę j. 

 jaskółka 

 jastrząb 

 



Zagadki 

Długi, niziutki, na krzywych łapkach.  

Lubi na swych nóżkach tuż za panem człapać. (jamnik) 

 

Gniazdko z błota lepi, pod dachu okapem.  

Przylatuje wiosną, aby uciec latem. 

Gdy deszcz się zbliża, swój lot obniża. (jaskółka) 

Jestem zwierzątko nieduże 

ostre mam kolce na skórze 

ja wiem i ty wiesz, 

że nazywam się … (jeż) 

 

Jest to owoc czerwony, 

żółty albo zielony 

a gdy się już nim najesz 

ogryzek z niego zostaje. (jabłko) 

 

Tę cyfrę łatwo rozpoznać możesz: 

ni to chorągiewka, ni daszek na dworze. 

Stoi sobie skromnie na jednej nodze, 

chociaż nie jest znakiem drogowym przy drodze. (jeden) 

 

Ma skorupkę, tak jak orzech, 

ale bardzo, bardzo cienką, 

na śniadanie zjeść je możesz, 

raz na twardo, raz na miękko. (jajko) 

 

Liść mój przybrał kształt dłoni, 

jesienią barwami się płoni. 

Nasionka w skrzydełkach schowane, 

lecą wiatrem porwane. (jesion) 

 
Zbieraliście je w lesie, jedliście garściami.  

Teraz macie zęby malowane… 

Czarne koraliki znalezione w lesie,  

zabrał Jas do dzbanka i do domu niesie. 

Najpierw są zielone, granatowe w końcu.  

Zerwiesz je dopiero, gdy dojrzeją w słońcu. (jagody) 

 

Na wysokich nogach, z dużymi rogami. 

Po leśnych mknie drogach, staje za drzewami. (jeleń) 

 



 

 



 

Wskaż literki j, J małe i wielkie napisane w ramce. Policz, ile jest małych literek 

j, ile wielkich literek J. 

 

  



            Czytanie wyrazów i sylab. 

ja  jo  je  ji  jy  aj  oj  ej  ij  yj 

jak  maj  raj  gaj  olej  wujek  

 

 

jagody       fajka          lejek         klej 

jagody       fajka          lejek         klej 

 

Łączenie w pary rymujących się wyrazów. 

 

 

 



Jowisz  

– najstarsza planeta Układu Słonecznego 

Jowisz jest największą planetą w naszym układzie słonecznym. Składa się 

głównie z gazu. Jest bardzo kolorową planetą i to wszystko z powodu różnych 

chmur i burz. Jowisz słynie z Wielkiej Czerwonej plamy. Jest to burza 

piaskowa, która jest większa niż cała nasza Ziemi. Planeta Jowisz posiada 63 

księżyce, choć niektórzy twierdzą, że 64, więc nie jest to całkowicie jasne. 



Odszukaj w kartach pracy nr 3 Układ Słoneczny 

 

https://youtu.be/Aug7FRYvIHU 

Film animacyjny o Układzie Słonecznym 

 

https://youtu.be/yxVMhKt-cvI 

Piosenka o planetach w Układzie Słonecznym 

 

https://youtu.be/Aug7FRYvIHU
https://youtu.be/yxVMhKt-cvI


„Kosmos” Natalia Łasocha 

Kosmos jest ogromny i wciąż niezbadany, 

ale osiem planet bardzo dobrze znamy. 

One nieprzerwanie krążą wokół Słońca. 

A Słońce to gwiazda, jasna i gorąca. 

Merkury jest najmniejszy i krąży powoli. 

Wenus, widoczna z daleka, to najgorętsza planeta. 

Ziemia – to tu mieszkamy, na niej powstało życie. 

Mars jest w kolorach czerwieni, sporo tu skał i kamieni. 

Jowisz z wszystkich największy, z Wielką Czerwoną Plamą. 

Saturn ma siedem pierścieni, barwami toffi się mieni. 

Uran, błękitna kula, jakby mgłą otoczona. 

Neptun na końcu wiruje, tu zimno nie ustępuje. 

 

- Czym różnią się planety? 

- Jak nazywa się najmniejsza z planet? 

- Która z planet jest największa? 

- Na której planecie jest życie? 

- Ile planet krąży wokół Słońca? 

 

Zagadki : 

Kiedy nocą słońca, 

nie ma już na niebie, 

świeci całym sobą, 

lub kawałkiem siebie. (księżyc) 

 

Jej długi warkocz złotem błyska, 

siostrą jest gwiazd i księżyca. 

Rzadko odwiedza nasze niebo. 

Niesie wieści. Jakie? To tajemnica. (kometa) 

 

Bardzo mu dobrze się wiedzie, 

do pracy rakietą jedzie – 

na podbój kosmosu, planet 

i w galaktyki nieznane. (astronauta, kosmonauta) 

 

Z ziemi do gwiazd 

mknie pocisk złoty, 

szybszy niż wiatr 

i samoloty. (rakieta) 

 

https://youtu.be/7RiOkT1ggVI 

Film: Nasz Układ Słoneczny, o Słońcu i planetach dla dzieci 

https://youtu.be/7RiOkT1ggVI


Wpisz pierwsze litery nazw rysunków w kratkach i przeczytaj rozwiązanie. 

     

 

 

 

 

      

Y 

 

Dla ułatwienia alfabet z obrazkami na następnej stronie. 

Ile planet krąży wokół Słońca w Układzie Słonecznym? 

 

     



 



 

 

 

 
 

https://youtu.be/BUfjLnI8_1E 

Nauka cyfra 8 

https://youtu.be/7EkhlkUuU-c 

Pisanie cyfry 8 

https://youtu.be/WOYI5Wm7u34 

Piosenka: „Prawa, lewa” oraz nauka pisania cyfry 8 Metodą Dobrego Startu  

– potrzebny będzie piasek lub kaszka na tacy 

 

https://youtu.be/BUfjLnI8_1E
https://youtu.be/7EkhlkUuU-c
https://youtu.be/WOYI5Wm7u34


 
 

Ozdób i pokoloruj cyfrę 8. 

Cyferki się wymieszały.  

Wskaż kolejno cyfry 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.  
 



 

 

Ćwiczenia grafomotoryczne, wspomagające naukę pisania 

 
 



 

https://youtu.be/PSIZdjKSuu8 

Dodawanie w zakresie 10 

https://youtu.be/osSObvWUI6s 

Odejmowanie w zakresie 10 

 

 

 
 

Pokoloruj pola zgodnie z wynikiem odejmowania. 

0 – czerwony 

1 – żółty 

2 – niebieski 

3 – zielony 

4 – pomarańczowy 

5 – czarny 

3-2=1 1-0=1 Pokoloruj gwiazdki na żółto. 

 

https://youtu.be/PSIZdjKSuu8
https://youtu.be/osSObvWUI6s


 
 

https://youtu.be/1Uz9NqDV5ZM 

Piosenka o ciałach niebieskich 
 

https://youtu.be/S5TFdKc6TB4 

Zabawa ruchowa przy muzyce 
 

https://youtu.be/1Uz9NqDV5ZM
https://youtu.be/S5TFdKc6TB4


 

Narysuj drogę astronauty do rakiety. 

 

 

 

 

 



Narysuj drogę astronauty do kabiny w rakiecie. 

 



 

 

Narysuj drogę rakiety po przerywanej linii. Wpisuj kolejno napotkane litery  

w okienka poniżej. Odczytaj wyraz, a dowiesz się, do jakiej planety dolecą 

astronauci.  

 

      

 

 

 



 

Narysuj drogę na planecie Saturn według wzoru poniżej. 

 

 



Znajdź 8 różnic między obrazkami 

 

 

 

 

 



 

 
 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/225604-ziemia-nasza-planeta 

Puzzle Planeta Ziemia – zabawa przy komputerze 

 

https://youtu.be/AHFraN_QuVw 

Piosenka o planetach 

 

 

 

 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/225604-ziemia-nasza-planeta
https://youtu.be/AHFraN_QuVw


 

Wskaż pola z literami, które są potrzebne  

do ułożenia podanego wyrazu w ramce. 

 

Jeśli lot w przestrzeń kosmiczną odbył obywatel Rosji, a w przeszłości ZSRR czy innego  

z krajów satelickich, nazywano go kosmonautą. Tymczasem, jeśli szczęśliwcem był ktoś  

z USA nazywano go astronautą. Określenia astronauta i kosmonauta są synonimami, do 

których dołączyło w ostatnim czasie słowo tajkonauta. Powstało ono w 1998 roku po 

pierwszym udanym chińskim orbitalnym locie załogowym. Na początku miało być 

żartobliwym określeniem, ale przyjęło się w anglojęzycznych mediach i dziś już oficjalnie 

chińskich astronautów nazywa się tajkonautami. 

Zadanie: Dokończ rysunek rakiety w karcie pracy na str. 76 
 



Start rakiety – zabawa bieżna. Dzieci rakiety przygotowują się do startu. Stoją 

w pozycji na baczność. Dorosły wraz z dziećmi zaczyna odliczać do dziesięciu. 

W tym czasie dzieci zaczynają przestępować z nogi na nogę (grzeją silniki). Na 

hasło start dzieci zaczynają biegać. Na hasło lądowanie dzieci zaczynają 

stopniowo zwalniać, aż do całkowitego zatrzymania. Następnie kosmonauta 

wychodzi z rakiety i wykonuje ruchy zgodnie z treścią wierszyka poniżej. 

Kosmonauta idzie dróżką, 

przytupuje jedną nóżką, 

klaszcze w ręce raz i dwa, 
podskakuje: hopsa, sa. 
Już w rakiecie prosto siada, 
kiwa głową na sąsiada. 
Ster rakiety w ruch już wprawia, 
choć to wcale nie zabawa, 
i rakieta się unosi, 
bo ją o to ładnie prosi. 

Astronauta mknie w rakiecie 

Szukać życia we wszechświecie, 

Bada gwiazdy i planety 

I odkrywa ich sekrety. 

Zabawę powtarzamy 3-4 razy. 

„Halo, tu mówi Ziemia” 

                      M. Terlikowska 

Dzień dobry, dzieci! Jestem Ziemia, 

wielka, okrągła jak balonik. 

Z tej strony – słońce mnie opromienia, 

a z tamtej strony – nocy cień przesłonił. 

Gdy jedna strona jest oświetlona, 

to zaciemniona jest druga strona. 

Wy zajadacie pierwsze śniadanie, 

a spać się kładą – Amerykanie, właśnie! 

Bo ja się kręcę w krąg 

jak bardzo, bardzo duży bąk. 

- Dobranoc!- wołam 

- Dzień dobry!- wołam, 

to znaczy – zrobiłam obrót dokoła. 

A oprócz tego wciąż, bez końca, 

muszę się kręcić wokół Słońca. 

Nigdyście jeszcze nie widzieli, 

takiej olbrzymiej karuzeli! 

Bo trzeba mi całego roku, 

żeby Słońce obiec wokół. 



 

Propozycje zajęć plastycznych 
 

 

 

Układ Słoneczny z plastelinowych kół i kulek 

 

 

 

 



 

Rakiety z kubeczków i rakiety z butelek 

 

 

 

Kolorowa karta pracy do wycięcia: „Rakieta” z Wyprawki  

 



MIKOŁAJ KOPERNIK Czy wiesz, że…  
Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię polskie go wydało plemię…  

Mikołaj Kopernik - wielki astronom polski, twórca teorii heliocentryzmu. 

Udowodnił, że Ziemia i planety krążą wokół nieruchomego Słońca.  

Urodzony w Toruniu 19 lutego 1473 roku w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary. 

Według badań dotyczących pochodzenia rodu Koperników, wywodzi się on ze 

Śląska. Był polskim astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistą, 

strategiem, lekarzem, astrologiem, kanonikiem warmińskim i duchownym 

katolickim. Jego najważniejszym dziełem jest obrót sfer niebieskich, w którym 

opisał heliocentryczną wizję świata w sposób wystarczająco szczegółowy, by 

mogła stać się naukowo użyteczna. Na podstawie obserwacji nieba stwierdził, że 

Ziemia krąży wokół Słońca. Było to odkrycie przełomowe dla rozwoju 

nowoczesnej nauki. Wcześniej sądzono, bowiem, że inne planety obiegają 

nieruchomą ziemię. 

 

 

Obraz Jana Matejki: „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” 

 

https://youtu.be/KZzdwT4mZJk 

Film o Układzie Słonecznym 

 

 

 

https://youtu.be/KZzdwT4mZJk


 

Wykonany z brązu pomnik przedstawia Mikołaja Kopernika w todze 

profesorskiej trzymającego w lewej ręce astrolabium, a prawą wskazującego 

niebo. Na granitowym cokole umieszczono łacińską inskrypcją, która głosi: 

"Mikołaj Kopernik, toruńczyk, ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo".          

U podstawy cokołu znajduje się studzienka, przyozdobiona paszczą delfina,               

z której tryska woda. Każdy, kto przyjeżdża do Torunia winien zrobić zdjęcie              

z pomnikiem Kopernika w tle, to już taka tradycja.  



 

Pokoloruj według wzoru w karcie pracy na str. 70 

https://youtu.be/SCMAcaNwGwo 

Zabawa ruchowa przy muzyce: „Podróż po planetach” 

 

https://youtu.be/SCMAcaNwGwo


Narysuj po śladzie drogę rakiety, a poznasz cel wyprawy:  

księżyc, Ziemia a może gwiazdy. 
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ZIEMIA Czy wiesz, że… 

Ziemia to trzecia planeta od Słońca. Z kosmosu widać na niej niebieskie oceany 

i morza oraz zarysy lądów. Na Ziemi jest dużo więcej wód niż lądów, dlatego 

naszą planetę nazywamy Błękitną Planetą. Powszechnie wiadomo, że oceany 

istnieją od 4 miliardów lat, jednak wciąż dociekane jest pochodzenie wody na 

Ziemi. Jest to jedyna znana obecnie planeta w kosmosie, na której jest życie 

i woda. Było to możliwe dzięki wodzie i ziemskiej atmosferze, w której jest tlen 

potrzebny wielu organizmom do oddychania. Na Ziemi występuje dzień i noc, 

ponieważ planeta obraca się wokół własnej osi oraz występują pory roku, 

ponieważ Ziemia krąży wokół Słońca.  

SŁOŃCE Czy wiesz, że…  

Słońce jest gwiazdą. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło 

energii docierającej do Ziemi. Temperatura w najchłodniejszym miejscu Słońca 

jest 25 razy wyższa niż w piekarniku - wynosi 5500 stopni Celsjusza. Wewnątrz 

temperatura sięga 15 milionów stopni Celsjusza. Słońce zużywa 30 milionów 

ciężarówek paliwa na sekundę. Dzięki Słońcu nasze ciało wytwarza melatoninę, 

substancję, która nastawia nasz zegar biologiczny. Kiedy jest rozregulowany 

mamy trudności z zasypianiem lub z budzeniem się. Pod wpływem promieni 

słonecznych w skórze wytwarza się też witamina D. 

 



 

KSIĘŻYC Czy wiesz, że… 

Księżyc to jedyny kosmiczny obiekt odwiedzony przez człowieka. Księżyc to 

naturalny satelita Ziemi. Księżyc nie świeci, tylko odbija światło Słońca. 

Obserwując Księżyc z Ziemi wydaje się nam, że zmienia on swój kształt, 

ponieważ krąży on wokół Ziemi i jego położenie względem Słońca i Ziemi 

zmienia się, dlatego za każdym razem widzimy jego inną część. Gdy znajduje 

się on dokładnie między Słońcem a Ziemią, my na Ziemi nie widzimy go wcale. 

Dzieje się tak, dlatego, ponieważ widoczna z Ziemi jego tarcza nie jest 

oświetlona przez promienie słoneczne. Mówimy wtedy, że jest nów. Pełnia 

natomiast, to moment, w którym widoczna z Ziemi tarcza Księżyca jest 

całkowicie oświetlona. Na Księżycu nie ma wiatru, pozostawiane na nim ślady 

astronautów pozostaną tam na wieki. 

 

 



Połącz liniami gwiazdy od 1 do 7. Następnie połącz gwiazdę 1 z gwiazdą 4.  

Pokoloruj gwiazdki w karcie pracy na str. 75 



 

 

 



Zamaluj pola z literami, które są potrzebne  

do ułożenia podanego wyrazu w ramce. 
 

 

 

 

 



Pierwszy piesek w kosmosie. 

Łajka – suka psa, mieszańca, wystrzelona 3 listopada 1957 na orbitę 

okołoziemską w radzieckim sztucznym satelicie Sputnik 2, kosmonautka. Łajka 

miała wówczas około dwóch lat. Tuż przed lotem ważyła około 6 kilogramów. 

Łajka poniosła śmierć w czasie lotu. 

Pokoloruj pieska według wyniku dodawania. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pies_domowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pies_nierasowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niska_orbita_oko%C5%82oziemska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niska_orbita_oko%C5%82oziemska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczny_satelita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sputnik_2


Wpisz lub wytnij i wklej w puste okienka brakujące cyfry. 

 

 

 

 



Zabawa ruchowa z kostką: „Wyścig piesków do piłki, kości lub budy” 

Potrzebne będą: wykonane zadanie z poprzedniej strony – będzie to plansza do 

gry, kostka do gry oraz 3 pionki.  

W grze bierze udział 3 zawodników. Każdy wybiera jednego z 3 piesków. 

Będzie to ich miejsce startu. Po kolei każdy z zawodników rzuca kostką oraz 

przesuwa pionek zgodnie z wyrzuconą liczbą oczek. Wygrywa zawodnik, który 

pierwszy dotrze do mety oznaczonej 10 i zadaje pozostałym uczestnikom 

ćwiczenie do wykonania np. 10 przysiadów, 3 okrążenia wokół stołu lub inne.  

 

Druga wersja zabawy: Rzucamy 2 kostkami naraz i dodajemy liczbę oczek. 

Wygrywa zawodnik, którego pionek stoi najbliżej pola nr 10. 

Każdy zawodnik wykonuje ćwiczenie tyle razy, ile pól brakuje do pola nr 10. 

Jeśli pionek jest na polu nr 7 to zawodnik wykonuje 3 razy ćwiczenie. 

Ćwiczenie wymyśla zawodnik, który jest najbliżej pola nr 10. 

 

Zabawa paluszkowa: „Pięć małych serdelków”  

Serdelek - krótka i gruba kiełbaska  

 

Pięć małych serdelków w rondlu smaży się. (Poruszamy rytmicznie 5 

paluszkami wypowiadając słowa zabawy) 

Nagle, co ja widzę? Jeden serdelek pękł! (Klaszczemy, a potem chowamy jeden 

paluszek) 

Cztery małe serdelki w rondlu smażą się. (Poruszamy 4 paluszkami) 

Nagle, co ja widzę? Drugi serdelek pękł! (Klaszczemy, a potem chowamy jeden 

paluszek) 

Trzy małe serdelki w rondlu smażą się. (Poruszamy 3 paluszkami) 

Nagle, co ja widzę? Trzeci serdelek pękł! (Klaszczemy, a potem chowamy jeden 

paluszek) 

Dwa małe serdelki w rondlu smażą się. (Poruszamy 2 paluszkami) 

Nagle, co ja widzę? Czwarty serdelek pękł! (Klaszczemy, a potem chowamy 

jeden paluszek) 

Jeden mały serdelek w rondlu smaży się. (Poruszamy 1 paluszkiem) 

Nagle, co ja widzę? I ten także pękł! (Klaszczemy i pokazujemy zaciśniętą 

piąstkę) 

  

Ile ich zostało? (Dzieci pokazują zaciśniętą pieści mówią – Ani jeden. Zero.) 

A ile ich było? (Dzieci pokazują pięć palców i po przeliczeniu ich mówią – 5.) 

Powtórzcie zabawę drugą rączkę – niech nie bezie stratna. 

  

„Dziesięć małych serdelków” 

Można zacząć zabawę od 10 małych serdelków… 
 


