
            31.03.2021- Liczymy jajka 

 

„Podziel”- zabawa słowna 

Rodzice podają dzieciom słowa związane z Wielkanocą, a dzieci dzielą je na 

sylaby i głoski 
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„Ile jajek zniosły kurki? „- ćwiczenia liczbowe 

 

Cele: - utrwalenie liczebników porządkowych 

          - doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania 

          - rozwijanie logicznego myślenia 

Potrzebne będą: 3 sylwety kur, 10 sylwet jajek, sylwety jajek do zabawy 

ruchowej 
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„Gdzie ukryły się jajka?”- zabawa doskonaląca spostrzegawczość. 

W różnych widocznych miejscach w pokoju rodzic zawiesza papierowe jajka. 

Dzieci chodząc po pokoju szukają wszystkich ukrytych jajek. W razie potrzeby 

rodzic udziela wskazówek typu: wyżej, na prawo, w bok, na lewo, z tyłu, niżej.  

 

 

„Jaka jest kura?”- stosowanie liczebników porządkowych. 

Rodzic zawiesza sylwety 3 kur różniących się od siebie. Dziecko opisuje ich 

wygląd używając określeń: pierwsza kura jest..., druga kura jest..., trzecia kura 

jest... 

 

„Liczymy jajka”- ćwiczenia liczbowe 

Rodzic pod sylwetami kur zawiesza jajka i przekazuje dziecku treść zadania. 

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

obie kury? 

- Druga kura zniosła 5 jajek, a trzecia zniosła 3 jajka. Ile jajek zniosły kury 

razem? 

- Pierwsza kura zniosła 2 jajka, druga zniosła 5 jajek, a trzecia zniosła 3 jajka. 

Która kura zniosła najmniej jajek? Ile jajek zniosły wszystkie kury? 

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

jajek zostało? 

- Kury miały 6 jajek. Gospodyni zabrała im 6 jajek. Ile jajek zostało? 

„Układamy zadania”- próby układania zadań z wykorzystaniem sylwet. 
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„Zbieraj jajka”- zabawa ruchowa z elementem liczenia. 

Na dywanie leżą papierowe sylwety jajek. Dziecko porusza się po pokoju w 

sposób zaproponowany przez nauczyciela. Na sygnał: „zbieraj jajka”- dziecko 

podnosi wskazaną przez rodzica ilość jajek. 

                                                                                                  Źródło: Podręcznikarnia.Wydawnictwo edukacyjne 

 

 

„Wyścigi pisanek”- zabawa oddechowa 

Dziecko w parze z rodzicem dmuchają na styropianowe jajka i patrzą które jajko 

dalej poleci. 
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                 Pamietajcie proszę o dokładnym myciu rąk!  
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