
Tematka tygodnia „Wielkanoc” 

Wtorek 07 kwiecień „ Polowanie na pisanki”. 

 

 

1. Polowanie na pisanki 

 

Kochani! Tak, jak uprzedzałam wcześniej- dzisiaj urządzamy polowanie na 

pisanki! 

Taką zabawę organizowałyśmy co roku naszym dzieciom w przedszkolu i 

wiem, że cieszyła się ona dużym zaangażowaniem i radością ze strony dzieci. 

                                  

Jeżeli pisanki pochowane, to można zaczynać zabawę! Zatem START 

Prośba taka, żeby dzieci, kiedy odnajdą pisankę umiały powiedzieć, gdzie ją 

znalazły- chodzi o utrwalanie określeń związanych z położeniem przedmiotów 

w przestrzeni. 

 

2. Zabawy matematyczne z pisankami 

 

- Po udanym polowaniu, poproście dzieci, żeby rozłożyły swoje pisanki na            

dywanie i je policzyły. 

- Teraz ułóżcie pisanki parami (para za parą, tak, jak dzieci, gdy idą na spacer) 

  i również policzcie. 

- Kolejne zadanie polega na wyznaczeniu dzieciom dwóch pętli lub wydzieleniu  

  dwóch stanowisk obok siebie. Przygotujcie też puste karteczki i ołówek. 

Do pierwszej pętli niech włożą 3 pisanki, do drugiej o dwie więcej. 

Na karteczkach dzieci zapisują  odpowiedni znak matematyczny „większości > 

lub mniejszości<” i umieszczają między pętlami. 

Dzieci starsze powinny zapisać odpowiednie działanie matematyczne 

Np. 3+2= 5 

      3<5 



Zróbcie kilka takich przykładów, a dzieci niech zapisują i utrwalają sobie 

odpowiednie znaki matematyczne. 

  

3. Zabawa ruchowa 

Po tak wyczerpującym myśleniu proponuję zabawę przy rymowance 

Gimnastyka 

 

Ręce do góry i nogi proste, 

tak ładnie ćwiczy dziecko dorosłe. 

Wolno ramiona w dół opuszczamy 

i kilka razy tak powtarzamy. 

Teraz się każdy robi malutki, 

chodzi przez chwilę, jak krasnoludki. 

Teraz na jednej nodze stajemy, 

bo jak bociany chodzić umiemy. 

W górę wysoko piłeczki skaczą, 

takie piłeczki – chyba coś znaczą? 

Powietrze wolno noskiem wciągamy 

i delikatnie je wypuszczamy. 

 

4. Gra w memory, czyli super pamięć 

 

Przypominacie sobie zapewne, że kiedy rysowaliście obrazki na pisankach do 

piosenki Pisanki, to proponowałam wam zrobić więcej papierowych pisanek i 

narysować podwójne obrazki. 

Teraz przydadzą się do gry w memory.  

Jeśli nie zrobiliście odpowiedniej ilości obrazków, to teraz macie ku temu 

okazję.  

Proponuję zaprojektować pisanki w szlaczki, będzie to świetne ćwiczenie dla 

waszych rączek!  

Nie musicie sugerować się załączoną pisanką! 

 

Pozdrawiam 

P. Ala 



 

 


