
Propozycje zabaw na dzieo 08.04. 
 
Do dzisiejszych zabaw potrzebne na będą jajka( mogą byd wycięte z papieru) 12 sztuk oraz 3 miseczki, 
jajko ugotowane na twardo i jedno surowe  
 
 

1. Kochana Jagódko- uważnie wysłuchaj piosenki, zwród uwagę o czym były słowa piosenki. 
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY 

Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe. 

 

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 

 

Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 

piękne opowiastki. 
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https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY


(proponowane pytania po piosence- dzieci uczą się liczebników porządkowych) 
 Co było namalowane na pierwszej pisance? (kogucik) 
 Co namalowane było na 3 pisance? (laleczki) 
 Na której pisance namalowane były gwiazdeczki? (piątej) 
 Która pisanka była w kwiatuszki? (czwarta) 
 Co było namalowane na drugiej pisance? (słooce) 

( podczas słuchania piosenki, możemy wskazywad dziecku kolejne pisanki) 
2. Dziecko liczy pisanki- jeden, dwa…, następnie możemy użyd wyżej wymienionych pytao) 

 

1 (pierwsza)                                      2 (druga)                                                     3 (trzecia) 

 

 

 

4 (czwarta)                                      5( piąta) 

                 

 

Super! 

Zapraszam do wesołej zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

3. Na stoliku postaw 3 miseczki, które zamienia się w koszyczki.  

 Do pierwszego koszyczka włóż 4 jajeczka 

 Do drugiego koszyczka włóż 3 jajeczka 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


 Do trzeciego 5 jajeczek) 

 Sprawdź, czy zrobiłeś prawidłowo. 

 

1.                                                    2.                                                                      3. 

   

Super! 

 W którym koszyczku są 3 pisanki? 

 W którym koszyczku są 4 pisanki? 

 W którym koszyczku jest 5 pisanek? 

4. A teraz proponuję eksperyment- przygotuj jedno jajko surowe, jedno ugotowane na twardo (będziemy 

porównywać czym się różnią jajka ugotowane od surowych.  

 Zakręć jajko surowe i gotowane, które dłużej się kręci? 

 Rozbij jajko surowe na miseczkę powąchaj, delikatnie dotknij, poruszaj miseczką 

 Rozbij jajko ugotowane, obierz ze skorupki, opisz, rozetnij z pomocą Rodzica, powąchaj, dotknij 

 Czy możesz już powiedzieć czym się różnią jajeczka? 

Gratulacje! 

Jeśli masz ochotę- wykonaj ćwiczenie  z  Karty Pracy 3, k. 58 

Do zobaczenia!   

 

 

 

 

 

 


