
Kwiecień, tydzień 2 Wielkanoc 

Dzień 2 Liczenie pisanek 07.04.2020r.(wtorek) 

Przebieg dnia 

I Słuchanie piosenki Koszyczek dobrych życzeń 

Odtwarzacz CD, nagranie piosenki. 

•• Kolorowanka wodna – Pisanka. 

Dla każdego dziecka: wyprawka, kolorowanka wodna – Pisanka, pędzelek, 

kubeczek z wodą. 

Dzieci dostają kartę z wyprawki. Malują ją wodą przy użyciu pędzli. Określają 

kolory pisanki. 

•• Dobieranie do zdjęć wyrazów – nazw zdjęć. 

Dla każdego dziecka: wyprawka, karta G: zdjęcia: pisanki, palmy, baby, 

mazurka, baranka; karta O: napisy: pisanka, palma, babka, mazurek, 

nożyczki, kartki. 

• Dzieci wycinają zdjęcia i wyrazy – ich nazwy. 

Dobierają nazwy do zdjęć, przyklejają na kartkach. 

• Układają zdania na temat zdjęcia, które pozostało. 

•• Ćwiczenia poranne – zestaw nr 30  

II Zajęcia 1. Ćwiczenia z pisankami. 

•• Oglądanie różnych pisanek. Wskazywanie takich samych. 

Pisanki o różnych wzorach, w tym kilka par takich samych. 

Dzieci oglądają pisanki. Omawiają znajdujące się na nich wzory. Wskazują pary 

takich samych pisanek. 

•• Ćwiczenia z pisankami. 

Obrazki dwóch koszyków, obrazki pisanek: 6 zielonych, 4 czerwonych, 5 

żółtych, 4 niebieskich. 

Na tablicy są przypięte sylwety dwóch koszyczków, a w nich obrazki pisanek. 

• Wyjmowanie pisanek z koszyczków, przeliczanie ich. 

− Ile pisanek jest w pierwszym koszyczku? (6 zielonych, 4 czerwone). 

− Ile pisanek jest w drugim koszyczku? (5 żółtych, 4 niebieskie). 

• Liczenie wszystkich pisanek w koszyczkach. 

•• Układanie zapisów matematycznych. 

Pierwszy koszyczek 6 (zielonych) + 4 (czerwone) = 10 pisanek  

Drugi koszyczek 5 (żółtych) + 4 (niebieskie) = 9 pisanek 

•• Porównywanie liczebności pisanek w koszyczkach. 10 > 9 

•• Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 62–63. 
• Liczenie figur po lewej stronie i po prawej stronie. Porównywanie ich liczby, 

wpisywanie odpowiednich liczb i znaków. 

• Wykonywanie działań samodzielnie lub z pomocą N. Wpisywanie 

odpowiednich liczb. 

•• Zabawa ruchowa – Pokaż pisankę  



Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 15 (dzień 31.03.2020) 

Zabawy na świeżym powietrzu 
•• Zabawa ruchowa – Podrzucone jajko. 

Woreczki, szarfy dla każdego dziecka. 

Dzieci są kurkami. Stoją na obwodzie koła, za sobą mają ułożone szarfy – 

gniazda. Przed rozpoczęciem zabawy wkładają do gniazd określoną przez N. 

liczbę jajek – woreczków – i ustawiają się plecami do nich. Wybrane dziecko – 

kukułka – ma jedno jajko (jeden woreczek), które chce podrzucić do gniazda 

wybranej kurce. W tym celu chodzi za ich gniazdami przy rymowance: 

Lata kukułka dookoła, 

do ptasich gniazdek zagląda, 

swoje jajeczko zostawi w nich 

i będzie o nie spokojna. 

Czasami przykuca, aby zmylić kurki, aż w końcu podrzuca do któregoś gniazda 

swoje jajko. Kurki odwracają się po przejściu za nimi kukułki i sprawdzają 

liczbę jajek. Ta, która dostrzeże, że ma ich o jedno więcej, goni kukułkę, która 

stara się obiec koło i stanąć przed gniazdem kurki, która ją goni. Następuje 

zmiana ról. Za każdym razem N. zmienia liczbę jajek w gniazdach. 

•• Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym. 

III  Zabawa pobudzająco-hamująca – Baranek. 

Nagranie piosenki Koszyczek dobrych życzeń, odtwarzacz CD, dzwoneczki, dla 

każdego dziecka: mała obręcz, szablon baranka, kulki z białej bibuły 

karbowanej, klej, oczy i uszy dla baranka (wycięte z kolorowego papieru). 

W dowolnych miejscach w środku sali są rozłożone obręcze. W każdej obręczy 

znajdują się elementy o wykonania baranka. Dzieci zajmują miejsca obok 

wybranych przez siebie obręczy. Kiedy usłyszą nagranie piosenki, 

przemieszczają się tanecznym krokiem między obręczami. Na sygnał 

dzwoneczka wracają do swoich obręczy i wykonują baranki. Pracę przerywa 

ponowny dźwięk dzwoneczka. Zabawę powtarzamy kilka razy, dotąd aż dzieci 

wykonają prace. 

•• Zabawa ruchowa – Pokaż pisankę (06.04.2020r.) 

•• Kolorowanie pisanek według instrukcji. 

Dla każdego dziecka kartonowa sylweta jajka z oznaczonymi polami 

(zapisanymi działaniami) oraz kartka z legendą do kolorowania pól. 

Zadaniem dzieci jest obliczyć sumy liczb podane na polach pisanek, np.: 

kolor biały – 1, 6 

kolor niebieski – 5, 10 

kolor czerwony – 4, 9 

kolor zielony – 3, 8 

kolor żółty – 2, 7 

zapisać je ołówkiem na pisance, a następnie znaleźć właściwy kolor na kartce z 

legendą i pokolorować pisankę kredką 



w odpowiednim kolorze. Drugą stronę pisanki dzieci mogą ozdobić według 

własnego pomysłu. Następnie dzieci wymieniają się pisankami i sprawdzają, 

czy nie ma pomyłki w obliczeniach i kolorach pisanek. 

 


