
 

 

07.04.2020 

Dzień dobry Kochani Podróżnicy, dobrze się bawiliście przy tańcu kurczątek? Na dzisiejsze 

spotkanie przygotowałam kilka matematycznych zabaw, będziemy też potrzebować dwa jajka 

(jedno surowe a drugie ugotowane na twardo).  

Zaczniemy jednak od znanej Wam zabawy przy piosence 

https://youtu.be/OmAZquWgp9A 

1. Przygotujcie kartkę i coś do rysowania. Gotowi? Mam dla Was kilka zadań: 

a. Narysuj na górze kartki czerwoną pisankę. 

b. Na dole kartki narysuj niebieską pisankę. 

c. Na środku kartki narysuj dwie żółte pisanki. 

d. Narysuj na górze kartki tyle czerwonych pisanek, żeby razem było ich 3. 

e. Narysuj tyle pisanek na dole kartki, żeby razem były 2 niebieskie. 

2. Doskonale. Ja też mam dla Was rysunek z pisankami.  Przyjrzyjcie się mu dokładnie. 

a. Ile pisanek jest w koszyku? 

b. Ile małych pisanek widzisz na obrazku? 

c. Ile małych pisanek nie zmieściło się w koszyczku? 

 

 

https://youtu.be/OmAZquWgp9A


3.Zaprowadź kurczaczka do koszyka. Zbierz po drodze wszystkie pisanki. Użyj komend „do 

przodu”, „obróć się w prawo”, „obróć się w lewo”  

 

  

 

 

 
 
 
 

   

 

 

  

   

 

 
 

  

 

 

 

Bardzo dobrze sobie poradziliście. Przed Wami jeszcze jedno zadanie z pisankami i 

kurczaczkami 



 

Część II 

Czy macie już dwa jajka. Jedno powinno być surowe a drugie ugotowane. Tylko które jest 

które? Jak je odróżnić? 

Spróbujcie zakręcić oba jajka na stole. Co zauważyliście? Czy oba jajka się kręciły? 

Dokładnie. Kręciło się tylko jedno – to ugotowane. Odłóżcie je teraz na bok. 

Do kolejnej zabawy będzie nam potrzebne szklane naczynie (może być duża szklanka lub 

słoik) woda i sól.  

Wlejcie wodę do szklanki – do połowy. Teraz włóżcie do niej delikatnie surowe jajko. Co się 

zadziało? Zgadza się. Jajko opadło na dno. Wyjmijcie je delikatnie i odłóżcie na bok.  

Wsypcie do wody kilka łyżek soli i dobrze wymieszajcie. Jeszcze raz włóżcie jajko. Coś się 

zmieniło? Czy jajko nadal opada na dno?  

https://youtu.be/bGI2X3hsgbg 

 

Część III 

Zachęcam  Was Kochani do założenia mini ogródeczka wielkanocnego. Będziemy do tego 

potrzebować płaskiego naczynia lub kubeczka po serku, trochę waty i nasiona rzeżuchy 

https://youtu.be/bGI2X3hsgbg


(możecie też wykorzystać skorupkę jajka, które wcześniej ugotowaliście). Watę układamy na 

dnie naczynie, zwilżamy wodą i wysiewamy nasiona. Jeszcze raz zwilżamy i odstawiamy w 

jasne i ciepłe miejsce. Pamiętajcie, by nasionka miały zawsze wilgotną watę 

 

Dobrej zabawy  


