
                             Czwartek 09.04.2020 r. - propozycje działań. 

 

Temat dnia: LICZYMY JAJKA 

 

Cele: 

- Utrwalenie liczebników porządkowych.  

- Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. 

- Utrwalenie cyfr i znaków matematycznych. 

- Rozwijanie logicznego myślenia. 

 

1. Zabawa „Gdzie ukryły się pisanki?”.  Do tej zabawy potrzebne będą: kolorowe 

kartki papieru, nożyczki, ołówek lub marker.  

 

Przygotowanie: Rodzic z dzieckiem wycinają z kolorowego papieru 9 sylwet jajek 

takiej samej wielkości. Rodzic na każdej sylwecie jajka pisze jedną cyfrę od 1 do 9, a 

na odwrocie każdej sylwety jajka pisze literę. 1 – W, 2 – I, 3 – E, 4 – L, 5 – K, 6 – A, 7 

– N, 8 – O, 9 – C.  

 

W różnych widocznych miejscach mieszkania rodzic umieszcza papierowe jajka.  

Dziecko chodząc po mieszkaniu szuka wszystkich ukrytych jajek. Następnie układa 

je w rzędzie  po kolei od 1 – 9 (od lewej do prawej strony). Przelicza głośno, 

wskazując kolejno każdą sylwetę od 1- 9, następnie liczy 

od  9 – 1 (od prawej do lewej strony).  

 

               
 

                           Potem odwraca sylwety jajek i odczytuje napis. 

  

              



 

W trakcie szukania papierowych jajek, zachęcamy do włączenia dziecku piosenki 

„Pisanki, kraszanki” https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

 

2. Zabawa matematyczna „Ile jajek zniosły kurki?”.   

 

Potrzebne będą: 3 sylwety kur i 10 sylwet jajek z papieru (kurki można razem z 

dzieckiem narysować i pokolorować, jajka z poprzedniego zadania), małe karteczki z 

cyframi od 0 -10 oraz znaki matematyczne: +, -, =.  Aby uatrakcyjnić zabawę, można 

wykorzystać kurki i jajeczka z czekolady. 

 

Przebieg zabawy: 

 

Rodzic pod sylwetami kur układa jajka i przekazuje dziecku treść zadania: 

 

- Pierwsza kura zniosła 3 jajka, a druga kura zniosła 4 jajka. Ile jajek zniosły obie 

kury? Policz wszystkie jajka, ułóż pod jajkami odpowiednie działanie z cyfr i znaków 

matematycznych. 

 

                                
 

- Pierwsza kura zniosła 5 jajek, a druga  3 jajka. Ile jajek zniosły kury razem? Policz 

wszystkie jajka, ułóż pod jajkami odpowiednie działanie z cyfr i znaków? 

 

- Pierwsza kura zniosła 2 jajka, druga zniosła 5 jajek, Policz, a potem powiedz, która 

kura zniosła więcej jajek?, która kura zniosła mniej jajek? 

 

- Wszystkie kury zniosły razem 10 jajek. Gospodyni zabrała kurom 6 jajek. Ile jajek 

zostało? Policz, a potem ułóż pod jajkami odpowiednie działanie z cyfr i znaków 

matematycznych. 

 

                                  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


- Kury miały 6 jajek. Gospodyni zabrała im 6 jajek. Ile jajek pozostało? Policz, a 

potem ułóż pod jajkami odpowiednie działanie z cyfr i znaków matematycznych. 

 

                                     
 

3.  A teraz pora na wesołą zabawę z mamą i tatą - zabawa „Wyścig z jajkiem”. 

Do tego zadania przygotuj: 1 łyżkę i 1 ugotowane jajko dla każdego uczestnika. 

 

Opis zabawy: 

 

 Rodzic wyznacza start” i „metę”.  Zadaniem uczestników zabawy jest doniesienie jak 

najszybciej ugotowanego jajka na łyżce do mety. Zabawę można powtarzać 

wielokrotnie z każdym Rodzicem osobno lub wszyscy jednocześnie, jeśli pozwala na 

to metraż mieszkania. 

 

4.  Pokoloruj pisankę wg instrukcji (jeśli nie ma możliwości wydrukowania karty, 

rodzic może narysować podobny wzór i sam wymyślić instrukcję jak pokolorować 

jajko). 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zabawa słowna „Podziel”. Na przemian Rodzic i dziecko podają dowolne słowa 

związane z Wielkanocą i dzielą je na sylaby i głoski, następnie określają, jaką głoskę 

słychać na początku i na końcu wyrazu (baranek, jajko, owca, pisanki, koszyczek, 

kura, kogut, Wielkanoc…). 

  

                                                                                    

                                                                                      Miłej zabawy  

                                                                         Wiesława Bączyk i Wioletta Lipa 


