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Dodatkowe zabawy do gry „Poznaj cyfry”
Cyferki MoDelki

Dodatkowe zabawy nawiązują do gry „Poznaj cyfry”. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy z cyferkami.

ŚWIAT CYFEREK POZNAĆ CZAS – I NAUCZĘ POTEM WAS

• Z pomocą osoby dorosłej przeczytaj poniższy wierszyk „Cyferki modelki” i wskaż po kolei klocki     
z odpowiednią cyfrą.

Tekst: Aneta Wróblewska

„Cyferki modelki” 

Mamy zapał bardzo wielki, aby poznać dziś cyferki.
Ma swój styl cyferka każda, bo to sprawa bardzo ważna.
Jedna brzuszki ma dość ładne, inna nóżki bardzo zgrabne.
Która z nich jest najpiękniejsza? Która także najważniejsza?
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Aby rozwiać wątpliwości, zróbmy konkurs dziś – piękności!
Jeden pręży się już w rzędzie: „To ja jestem pierwsza wszędzie!
Jestem smukła, jestem gibka, a do tego bardzo szybka!
Przeze mnie się dzieli – tak jest i kwita! – każda liczba całkowita!”
Na jedynkę dwa spogląda: „Jak miss świata nie wygląda! 
Rzecz to przecież oczywista – najlepsza jest cyfra parzysta!
Parzystą liczbą kto jest jak nie dwa? Najlepsza cyfra to właśnie ja!”
Po co cały ten ambaras? Trzy rozsądzi was tu zaraz!
Trójeczki są najsympatyczniejsze: dwa brzuszki mają – najśliczniejsze!
Na to się odzywa z kątka, też brzuchata – krągła piątka:
„Co z tego, że masz brzuszki dwa. Najlepszy brzuch mam właśnie ja!”
Co na to powie osiem i sześć? Te cyfry też lubią sobie zjeść…
Osiem zajada tyle od rana, że przypomina wręcz bałwana!
I przestało cicho siedzieć, sympatyczne, krągłe dziewięć!
„Co z tego, że osiem i sześć lubią jeść?! I brzuch wielki mają, jak niesie już wieść!
Z nich żadna nie ładna, i tylko ja – to cyfra, co życie podwójne ma!
Gdy życie dziewiątki znudzi się mi wieść, przekręcę się – i już jestem sześć!”
„Halo, a my???” – z kąta nieśmiało cztery i siedem się odezwało…
„Jestem parzysta i jestem zgrabna, czwóreczka ze mnie bardzo ładna!”
Siedem prychnęło: „Patrzcie, strojnisia! Przecież wiadomo – i nie od dzisiaj,
Że tylko siedem to cyfra ta, która naprawdę szczęście ci da…”
No i co teraz? Dosyć już sporu… Kto z Was dokona tego wyboru?
Cyfr dziewięć w rzędzie, a każda inna. Każda swą funkcję pełnić powinna.
Wszystkie cyferki poznajcie sami i w grę planszową zagrajcie z nami!

• Pokoloruj cyferki, rysując w ich środkach różne figury albo przedmioty. Ich liczba powinna          
odpowiadać danej cyfrze, np. w cyferce 1 można narysować tylko 1 jabłuszko, w cyferce 2 – np. 
dwie kredki itd.
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