
1. Na początek przywitamy się piosenką pt. „Kłótnia wielkanocna” 
https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI

2. Zapraszam do zabawy matematycznej, pt. „Kolorowe pisanki”. 
Bardzo proszę dzieci o wycięcie jajek. 

Dziecko otrzymuje 8 papierowych jajek różnego koloru i wielkości. (załącznik 1) 
Układa je na białej kartce w kolejności od największego do najmniejszego. 

Proszę Rodzica o zadawanie dziecku pytań: 
Czy wszystkie jajka mają taki sam kolor? 
Proszę powiedz, jakiego koloru są jajka? 

Policz, ile jest wszystkich jajek? 
Jakiego koloru jest jajko najmniejsze? 
Jakiego koloru jest jajko największe? 

3. A teraz będziemy układać zadania tekstowe. Wiem, że bardzo je lubicie.  
Bohaterami naszych zadań będą oczywiście: Zajączek, kurczaczki i pisanki.  

Ale przy wymyślaniu, możemy dać upust sile naszej wyobraźni. 😉  

Podaję zadania przykładowe:

Zadanie 1
Zajączek miał w koszyczku 5 pisanek. 1 zaniósł kurczaczkowi, a 3 rozdał dzieciom.  

Ile zostało pisanek w koszyczku Zajączka?

Zadanie 2
Z jajek w kurniku wykluło się 10 kurczaczków. 5 kurczaczków wyruszyło razem z Zajączkiem roznosić 

wielkanocne koszyczki. Ile kurczaczków zostało w kurniku?

Serdecznie Was witamy!  
Do dalszych zajęć i zabaw zapraszamy!

Temat: Kolorowe pisanki

30.03.2021 r.

Cele:
• rozwijanie umiejętności liczenia
• doskonalenie sprawności manualnej
• ćwiczenia spostrzegawczości 
• rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
• rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania 

Aktywność:
• matematyczna
• techniczna

https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI 


Zadanie 3
W koszyczku były 4 pisanki. Mama dołożyła jeszcze 6 pisanek. Ile jest teraz pisanek w koszyku?

Dzieci biorą 4 liczmany, kładą je przed sobą. Potem dokładają 6 liczmanów.  
Liczą wszystkie liczmany i układają zadanie. 

4 + 6 = 10
Które głośno odczytują, a potem udzielają odpowiedzi na pytanie.

4. A teraz się pobawimy przy piosence o tematyce wielkanocnej pt. „Koszyczek dobrych życzeń”.
https://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY

5. Troszkę się poruszaliśmy, to jeszcze na koniec wykonamy pisankę według własnego pomysłu  
(możecie wykorzystać plastelinę, papier kolorowy, kredki, mazaki). 

Wytnijcie szablon i ozdóbcie pisanki wg własnego pomysłu (załącznik nr 2).

A po południu – w wolnej chwili – wykonajcie zadania w naszych książeczkach –  str. 57 i 58.

Bardzo Wam dziękujemy  
i zapraszamy na jutro.

Wasze Ciocie: Kasia, Justyna i Monika

https://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY
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