
Czwartek 01.04.2021 

Witajcie ponownie Kochani Smakusie!  

Czy pamiętacie Naszą powitankę, potraficie zaśpiewać ją już sami  

„Witajcie chłopcy i dziewczynki, witamy wszystkich was , 

Witamy rodziców, witamy panią 

Zabawę zacząć czas” 

Czwartek do dzień matematyczny, a wiec dziś moi drodzy Smakusie pobawimy się w 

detektywów , Waszym zadaniem będzie odnaleźć, przeliczyć, podzielić, porównać. Jesteście 

ciekawi co przegotowałam? 

Zapewniam, że będziecie się dobrze bawić!  

Część I 

Na początek zacznijmy od rozgrzewki, troszkę się poruszamy, przy znanej Wam piosence 

„chu chu au”: https://www.youtube.com/watch?v=QaCxzdZfBLM . Zaproście do zabawy 

rodzeństwo, zwróćcie uwagę jak zabawnie wyglądacie wykonująć ruchy piosenki.  

Doskonale! 

Część II 

W czasie kiedy bawicie się przy piosence poproszę rodziców o schowanie przed Wami w 

pokoju/ salonie przedmiotów związanych ze świętami Wielkiej Nocy, np. : trzy wielkanocne 

palemki, cztery kurczaczki, pięć pisanek. Jeśli nie macie pod ręką przedmiotów, możecie 

zastąpić je ilustracjami. ( fajnie jednak gdy ilustracje będą ukryte np. w plastikowych jajkch) . 

   

https://www.youtube.com/watch?v=QaCxzdZfBLM


   

( wydrukować odpowiednią ilość) 

 

Udało Wam się odnaleźć wszystkie ukryte przedmioty? Wspaniale! 

Ułóżcie przed sobą 3 koła (zbiory) z wykorzystaniem sznurków/ włóczki/ sznurówek. 

Odszukane przedmioty ułóżcie w zbiorach: 

 Ułóż palemki w pierwszym kole 

 Kurczaczki ułóż w drugim zbiorze 

 W trzecim ułóż pisanki 

 Ile jest palemek? 

 Czego jest najwięcej? 

 Czego jest najmniej? 

 O ile więcej jest kurczaczków niż palemek? 

 O ile mniej jest palemek od pisanek? 

Poradziliście sobie doskonale!  

Część III 

„ Pocztówkowe układanki”.  

 Zanim zaczniemy, przygotujcie proszę: 

 białą kartkę 

 klej 

 nożyczki 

Waszym zadaniem jest ułożenie w całość pociętych (przez rodziców) pocztówek 

wielkanocnych. Chciałabym abyście mieli przed sobą po dwie takie same karty pocztowe, z 



której jedna jest cała, a druga pocięta na mniejsze elementy. Twoim zadaniem jest ułożenie 

puzzli według wzoru.  

Kolejny etap zabawy polega n a układaniu puzzli bez wzoru. Siadając naprzeciw 

rodzica/rodzeństwa. Rodzic mówi, co jest na karcie pocztowej, np.: na dole kurczaczek, a 

obok niego dwie pisanki, Ty słuchając uważnie układasz części karty w całość. Następnie 

możecie zamienić się rolami i powtórzyć ćwiczenie. 

Na koniec omówcie wspólnie, jakiego rodzaju trudności sprawiło Wam zadanie. Jeśli takie się 

pojawiły   

 

 

 

 

 
Pocztówka nr 1 



 

Pocztówka nr 2 

 

 

Miłego dnia Kochani. Bawcie się dobrze !  

Pozdrawiam  

Ciocia Paulina  


