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Witajcie Kochane przedszkolaki z grupy PIESKI!!!  

 

 

Od dzisiaj będziemy pracowad zdalnie.                   

Mamy nadzieję, że taka sytuacja nie potrwa długo                           

i niebawem znów spotkamy się w naszym 

przedszkolu.  

W tym tygodniu porcja nauki i zabawy przed   

Świętami Wielkanocnymi.              

 

 
 

 

 

 

 



1. Praca z wierszem 

Rodzic czyta dziecku wiersz i zadaje pytania: 

 Jak wyglądały pisanki? 

 Gdzie one leżały? 

 Dlaczego nie je się pisanek? 

 Czy u Was w domu już zrobiliście pisanki? 

 

Dorota Gellner 

Pisanki 

Patrzcie,                                                                                                                                                                        

ile na stole pisanek!                                                                                                                                     

Każda ma oczy                                                                                                                                           

malowane,                                                                                                                                                        

naklejane.                                                                                                                                                 

Każda ma uśmiech                                                                                                                                                         

kolorowy                                                                                                                                                         

i leży na stole grzecznie,                                                                                                                        

żeby się nie potłuc                                                                                                                                           

przypadkiem                                                                                                                                                                   

w dzieo świąteczny.                                                                                                                                                                                                                           

Ale pamiętajcie!                                                                                                                                                           

Pisanki                                                                                                                                                         

nie są do jedzenia.                                                                                                                                                     

Z pisanek się wyklują                                                                                                                                                           

świąteczne życzenia! 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ćwiczenie z pisankami 

Przyjrzyjcie się uważnie pisankom. Pokażcie proszę, które pisanki są takie 

same. Czyli które tworzą pary. Połączcie je paluszkiem na ekranie. 

Pamiętajcie ile sztuk tworzą parę? Oczywiście para to dwie sztuki. 

 
 

3. ,,Małe – duże jajo kurze’’ – zabawa ruchowo naśladowcza 

Dziecko razem z Rodzicem śpiewają lub recytują i wykonują określone 

ruchy. 



Małe – duże                                              Na słowo ,,małe’’ – ręce blisko siebie, na słowo                                                                                                                                

jajko kurze                                                 ,,duże – ręce rozłożone. Rysowanie w powietrzu  

jajo kurze.                                                                                                           obiema rękami jajka.                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Duże – małe,                                                Na słowo ,, duże’’ – ręce rozłożone, na słowo ,,małe’’  

doskonałe,                                                    - ręce blisko siebie. Klepanie się rękami po brzuchu. 

doskonałe, 

mniam.                                                           Klaśnięcie w dłonie. 

 

 

4.  Szukamy pisanek. 

Spójrz na dwa obrazki poniżej. Są na nich pisanki. Znajdź niebieskie 

pisanki. Wskaż paluszkiem. 

 Ile jest niebieskich pisanek na pierwszym obrazku, a ile na 

drugim? 

 Ile jest niebieskich  pisanek łącznie? 

 W którym koszyku jest więcej pisanek? 

 

 

 

 

 

 



 

5. Kolorowanie pisanek 

Pokoloruj pisanki,  licząc od lewej strony. Pierwszą pisankę na niebiesko, 

piątą pisankę na czerwono, na zielono pokoloruj drugą pisankę, a siódmą 

pokoloruj na żółto. Trzecia pisanka pokolorowana jest w kolorze 

pomaraoczowym, a szósta brązowa. 

 

 

 

 
 

 

6. Policz ile jest pisanek, wskaż odpowiednią cyfrę  
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7. Karta pracy nr 1 

 

 

 



8. Karta pracy nr 2 

 
 


