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Dzień dobry!  

Dziś zapraszam do zabaw z liczeniem i liczbami. 

Na początek zabawa z liczeniem pisanek w koszykach. Poproś rodzica o wydrukowanie koszyków 

i kolorowych pisanek. [plik_koszyki] [plik_pisanki]. 

Drukarka nie działa? Skończył się tusz? Rodzice są zajęci? Nic nie szkodzi! Samodzielnie narysuj 

kilka pustych koszyków wielkanocnych. W razie potrzeby, poproś o pomoc rodziców lub rodzeństwo. 

Następnie narysuj dużo pisanek – małych, dużych, kolorowych, pasiastych… jakie tylko przyjdą Ci do 

głowy!  

Po narysowaniu wszystkich pisanek – wytnij je. Uważaj, aby się nie skaleczyć i staraj się nie 

wychodzić za narysowane linie, aby nie uszkodzić swoich pisanek. Na koniec poproś rodzica lub 

rodzeństwo o podpisanie koszy odpowiednią liczbą i narysowanie właściwej ilości kropek, (np. 7 o o o 

o o o o). Gdy wszystko będzie już gotowe -  czas na zabawę!  Wkładaj do koszyków odpowiednią 

ilość pisanek – tak, aby było w nich tyle jajek, ile pokazuje liczba. Możesz też wkładać pisanki do 

dwóch koszy tak, aby było ich tyle samo. Do jednego kosza możesz włożyć wszystkie pisanki 

w kropki, do innego w paski, a jeszcze do innego te jednokolorowe. Których pisanek masz najwięcej? 

Których najmniej? Zaproś do zabawy rodzeństwo i razem liczcie swoje pisanki, wymieniajcie się nimi 

lub szukajcie par. 

Kolejna zabawa, to czas spędzony z wielkanocnymi zajączkami. Przyjrzyj się liczbie, która znajduje 

się pod każdym zajączkiem [plik_zajaczki-marchewki]. Narysuj obok zajączka tyle marchewek, 

ile pokazuje cyfra. W razie potrzeby poproś o pomoc rodzica. Możesz też samodzielnie narysować 

kilka zajączków i „nakarmić” je wymyśloną przez Ciebie liczbą marchewek. O sprawdzenie zadania 

poproś osobę, która już umie bezbłędnie liczyć. 

Na sam koniec narysuj pisanki według kodu [plik_pisanki-wg-kodu]. Przyjrzyj się uważnie jaki kolor 

powinna mieć dana pisanka (kolory są na górze) oraz jaki wzór powinien się na niej znaleźć 

(wskazówka jest z boku, po lewej stronie). Po wykonaniu rysunków poproś o sprawdzenie osobę 

dorosłą. 

Po południu pojawią się propozycje świątecznych dekoracji. Wykonaj z rodzicami tę, którą możesz 

zrobić w domu z dostępnych materiałów. 

Życzę miłego dnia!  

Pani Madzia 


