
Witajcie kochani, dziś zajmiemy się między innymi liczeniem
kolorowych pisanek, zapraszam do wspólnej pracy.

Temat dnia: Liczenie pisanek

Zajęcie 1

1. Ćwiczenia z pisankami

Przyjrzyjcie się uważnie pisankom. Pokażcie proszę, które pisanki są
takie  same.  Czyli  które tworzą pary.  Połączcie  je  paluszkiem na ekranie.
Pamiętacie ile sztuk tworzy parę? Oczywiście para to dwie sztuki. 

Teraz opiszcie,  jakie  wzory znajdują się na pisankach. Pamiętajcie,
odpowiedzi udzielamy całymi zdaniami 



2. Liczymy

Spójrzcie  na  koszyczki  poniżej.  Policzcie,  ile  znajduje  się  w  nich
pisanek czerwonych, zielonych, żółtych i niebieskich.

− Ile pisanek jest w pierwszym koszyczku? (6 czerwonych, 4 zielone).

         

Dzieci starsze dokonują obliczenia, wpisując w okienku odpowiednią
cyfrę. Dzieci młodsze mogą wpisać odpowiednią liczbę kropek



− Ile pisanek jest w drugim koszyczku? (5 żółtych, 3 niebieskie).

Dzieci starsze dokonują obliczenia wpisując w okienku odpowiednią
cyfrę. Dzieci młodsze mogą wpisać odpowiednią liczbę kropek

Jakiego koloru pisanek jest najwięcej?

Jakiego koloru pisanek jest najmniej?



3. Szukamy pisanek

Teraz spójrzcie na dwa obrazki (poniżej). Są na nich pisanki. Znajdź żółte
pisanki. Wskaż je paluszkiem.

 Ile żółtych pisanek jest na pierwszym obrazku, a ile na drugim? 
 Ile żółtych pisanek jest łącznie?
 Na którym obrazku widzisz niebieskie pisanki−¿ na pierwszym czy

drugim?
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Karta pracy 6 latki





Karta pracy 5, 4 latki



Karta pracy  - zalecenia nauczyciela wspomagającego



Wyklej zaznaczone miejsca kolorową plasteliną.



Zajęcie 2

Teraz  coś  dla  ciała,  załóżcie  proszę  wygodne  ubranka  -  koszulki,
getry, spodenki lub spodnie dresowe i zapraszam do wspólnych ćwiczeń.

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 15  Rozwijanie świadomości własnego ciała.

• Wirujący bączek  – dzieci ślizgają się w kółko na brzuchu, a następnie  
na plecach.

• Chowamy się – w siadzie, przyciągają kolana do głowy, chowają głowy;
rozprostowują się do pozycji leżącej.

• Gorąca podłoga – biegają z wysokim unoszeniem kolan.

• Na szczudłach – chodzą na sztywnych nogach.

• Ugniatamy podłogę – w leżeniu na plecach, wciskają wszystkie części
ciała w podłogę.

• Pogoń  na  kolanach –  dzieci  dobierają  się  parami,  o  pomoc  prosimy
rodzica  , jedno ucieka na kolanach, a drugie je goni. 

• Przesuwamy partnera – dziecko z pary leży przodem, drugie – rodzic,
poprzez chwycenie go za nadgarstki – stara się je przesunąć; 

• Dziecko w leżeniu tyłem - rodzic z pary chwyta partnera za kostki nóg  
i stara się go przesunąć; 

• Prowadzimy niewidomego – jedno dziecko zamyka oczy, drugie (rodzic)
staje  zwrócone  twarzą  do  niego  i  podaje  mu  ręce;  prowadzi  dziecko  
z zamkniętymi oczami w różnych kierunkach,  a ono się temu poddaje.  Potem
zamieniają się rolami.

• Przekładamy  naleśnik –  dziecko  w  leżeniu  na  brzuchu,  przylega  
do podłoża; partner (rodzeństwo/rodzic) próbuje przewrócić je na drugą stronę;
potem zamieniają się miejscami.

• Ilustrujemy muzykę ruchem – dzieci improwizują ruchowo przy muzyce
o zmienny

Dziękujemy serdecznie za wspaniałą zabawę



