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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI  

DATA: 07.04.2020r.  

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek  

 

Temat: Liczenie pisanek. 

 

Cele główne: 

 przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu, 

 poznawanie różnych pisanek,  

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

1. Ćwiczenia z pisankami 

 Oglądanie różnych pisanek. Wskazywanie takich samych. 

Rodzic przygotowuje pisanki o różnych wzorach, w tym kilka par takich samych. 

Dziecko ogląda pisanki. Omawia znajdujące się na nich wzory. Wskazuje pary 

takich samych pisanek. 

 Ćwiczenia z pisankami. 

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

4 niebieskich.  

Na stole rodzic układa sylwety dwóch koszyczków, a w nich obrazki pisanek. 

Dziecko wyjmuje pisanki z  koszyczków przeliczanie je. 

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

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

Pierwszy koszyczek: 

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

Drugi koszyczek: 

5(żółtych) +4(niebieskie)=9 pisanek 

Porównywanie liczebności pisanek w koszyczkach. 10>9 

2. Proszę rodziców o pomoc w uzupełnieniu Kart pracy Nowe przygody Olka  

i Ady. Litery i liczby,cz.2.s.62-63. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-

2/mobile/index.html#p=64 

 

3. Propozycja zabaw na świeżym powietrzu: 

 

 Zabawa ruchowa – „Podrzucone jajko”. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=64
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=64
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Do zabawy zaproszeni zostają chętni członkowie rodzinyy. 

Wszyscy uczestnicy zabawy są kurkami. Stoją na obwodzie koła, za sobą mają 

ułożone szarfy – gniazda. Przed rozpoczęciem zabawy wkładają do gniazd 

określoną przez rodzica. liczbę jajek – woreczków – i ustawiają się plecami do 

nich. Wybrane osoba – 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 rodzic. zmienia liczbę jajek w gniazdach. 

 Dziecko wraz z rodzicami w ogrodzie lub na własnym podwórku może brać 

udział w takich zabawach jak: „Kucany berek”, „Zabawa w chowanego”, „Piłka 

parzy”, „Chodzi lisek”, „Ciuciubabka” oraz według własnych pomysłów. 

 

4. Kolorowanie pisanek według instrukcji. 

Rodzic dla dziecka przygotowuje kartonową sylwetę jajka z oznaczonymi polami 

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

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

kolor biały – 1 /kolor niebieski – 5 /kolor czerwony – 4 /kolor jasno zielony – 3 

/kolor żółty – 2 /kolor różowy – 7 /kolor pomarańczowy – 6 /kolor brązowy – 10 

/kolor fioletowy – 9 /kolor ciemno zielony – 8. Dziecko np. oblicza sumę liczb 

5+2=7 podaną na jednym z pól i to pole koloruje na różowo – (według legendy).  

Drugą stronę pisanki dziecko może ozdobić według własnego pomysłu. 

 

5. Zabawa pobudzająco-hamująca – „Baranek”. 

Nagranie piosenki Koszyczek dobrych życzeń, dla  dziecka rodzic przygotowuje: 

szablon baranka, kulki z białej bibuły karbowanej, klej, oczy i uszy dla baranka 

(wycięte z kolorowego papieru). 

Aby wysłuchać daną piosenkę, należy zarejestrować się na stronie mac (jako 

rodzic). Rejestracja na stronie jest darmowa.  
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Link do strony: https://www.mac.pl/register 

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie proszę kliknąć w poniższy link do 

piosenki: 

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb 

Następnie proszę zmienić z CD1 na CD2 i wybrać piosenkę: MAC EDUKACJA 

- 09. Koszyczek dobrych życzeń (sł. i muz. Krystyna Gowik). 

 

Dziecko kiedy usłyszy nagranie piosenki, przemieszcza się tanecznym krokiem po 

pokoju. Na sygnał dowolnego instrumentu muzycznego wraca do stolika i 

wykonuje baranka. Pracę przerywa ponowny dźwięk dzwoneczka. Zabawę 

powtarzamy kilka razy, dotąd aż dziecko wykona pracę. 

 

Życzę radosnego, miłego dzionka i dużo zdrówka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mac.pl/register
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb

