
Witajcie Krasnoludki! 

Data : 30.03 WTOREK  

Temat: Zbieramy jajka 

CELE OGÓLNE: poznanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych; doskonalenie umiejętności 

przeliczania i myślenia logicznego;  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: • kartka z napisem START, kartka z napisem META, kartki w kolorach: białym, zielonym, 

czerwonym, pionki – figurki (stojące zabawki),  koszyczki, kostka z kropkami• KP2.24, kredki• obrazki (kura, kura z 

jajkiem, jajko i farby), kartka ( można na kartce wspólnie z dzieckiem narysować pisankę, lub położyć ostatni obrazek 

kolorowe pisanki) – plik pdf „Jak powstaje pisanka’’, 3 kraszanki w różnych kolorach w różnych wielkościach (od 

najmniejszej do największej) /można wykorzystać obrazki w zadaniu, styropianowe jajka, duża łyżka 

 

➢ 3latki  
• „Kartki świąteczne” – składanie obrazka z części. Stare karty świąteczne R. przecina na 

połowę powstałe części jeszcze raz na  połowę tak aby powstały 4 części.  
• Wskaż pisankę największą i najmniejszą  

 

 
 

 

 



• Dz. określa wielkość pisanek używając określeń małe, większe, największe,   

 
• „Zanieś jajko” – zabawa z elementem równowagi. R. wyznacza punkty drogi 

start i meta, kładzie dziecku pisankę na dużą łyzke, Dz. niesie jajko na łyżce 

utrzymując je tak aby nie spadło   - styropianowe jajka, duża łyżka  

 

 

•  „Pisanka” – układanie i opowiadanie treści obrazka. R. rozkłada przed Dz. 3 obrazki 

(dobrze by było gdyby nie były po kolei) . Dz. opowiada ich treść, układa prawidłową 

kolejność, wnioskuje, dlaczego jest właśnie taka. R. dokłada czwarty, pusty obrazek i 

pyta Dz., co powinno się na nim znaleźć zgodnie z historyjką (powstanie pisanka). • 
obrazki (kura, kura z jajkiem, jajko i farby), kartka ( można na kartce wspólnie z dzieckiem narysować 

pisankę, lub położyć ostatni obrazek kolorowe pisanki) – plik pdf „Jak powstaje pisanka’’ 
 
➢ 4 Latki  
 

• „Wyścig po pisanki” – ułożenie, ustalenie zasad i rozegranie gry planszowej na dywanie. 

R. wyjaśnia Dz,, że dzisiaj stworzą grę planszową i zagrają w nią na dywanie – będzie to 

Wyścig po pisanki. W jednym końcu pokoju umieszczają kartkę z napisem START, w 

drugim końcu pokoju – kartkę z napisem META. Pomiędzy nimi układają z białych kartek 

wijący się chodniczek. Na niektórych kartkach-polach R. wspólnie z Dz. kładą po kilka 

sylwet pisanek z kolorowego papieru lub dekoracyjne. Pomiędzy białymi kartkami-

polami można wprowadzić jakieś ułatwienia i/lub utrudnienia, np. zielona kartka może 

symbolizować dodatkowy rzut, a czerwona – straconą kolejkę lub „ruch wstecz”. Gdy gra 

jest gotowa, Każdy gracz wybiera z zabawek jedną figurkę (stojącą zabawkę) jako pionek. 

Gracze kolejno rzucają dużą kostką, przeliczają kropki, odliczają figurkami-pionkami pola 

i jeśli staną na odpowiednim polu, zbierają do swoich koszyków pisanki. Gdy pionki 

wszystkich zespołów dotrą do METY, następuje sprawdzanie (poprzez układanie jajek 

parami), który gracz zdobył najwięcej pisanek.  



 

• 4 Latki KP2.24 – ćwiczenie grafomotoryczne, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

ćwiczenie w liczeniu. Dzieci prowadzą dziewczynkę przez labirynt do domu tak, aby po 

drodze zebrała do koszyka wszystkie pisanki. Rysują w ramce tyle kresek, ile pisanek 

zebrała dziewczynka.  
 

Dla chętnych 4 latków można wybrać zabawę z grupy 3 latków.  

                                                                                                                    


