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Dzień dobry  Rodzice i Marzyciele  

Dzisiejsze zajęcia wpisują  się w obszar matematyczno-przyrodniczy. 

W pierwszej części zajęć skupimy się na liczeniu  pisanek,  przeliczaniu i dodawaniu w zakresie dziesięciu.  

W drugiej części zajęć skupimy się na doświadczeniach.   

Miłej zabawy!! 

 

Część I 

1. Na dzień dobry troszkę gimnastyki. Zabawa z wykorzystaniem tekstu rymowanki.   

 

Jajeczko, jajeczko, 

jesteś pisaneczką.  

Dzieci wypowiadają rymowankę, dzieląc słowa na sylaby i łącząc tę czynność z odpowiednimi 

ruchami: jedna sylaba – przysiad, druga – wyprost (naprzemiennie). 

2. Ćwiczenia z pisankami.  

Przygotujcie: obrazki dwóch koszyków lub koszyczki/miski, obrazki pisanek: 6 zielonych, 4 czerwonych, 5 

żółtych, 4 niebieskich.  

• Wyjmowanie pisanek z koszyczków, przeliczanie ich.  

− Ile pisanek jest w pierwszym koszyczku? (6 zielonych, 4 czerwone).  

− Ile pisanek jest w drugim koszyczku? (5 żółtych, 4 niebieskie).  

• Liczenie wszystkich pisanek w koszyczkach.  

• Liczenie za pomocą liczmanów.  



Pierwszy koszyczek 

Do 6 liczmanów dosuwamy 4 liczmany – razem 10 pisanek. 

Drugi koszyczek 

Do 5 liczmanów dosuwamy 4 liczmany –razem 9 pisanek. 

• Porównywanie liczebności pisanek.  

Dzieci łączą w pary pisanki z pierwszego koszyczka z pisankami z drugiego koszyczka.                   

Wniosek: w pierwszym koszyczku jest o jedną pisankę więcej niż w drugim (została bez pary).  

Część II 

1. A teraz kilka  propozycji związanych z jajkami, spróbujcie wykonać wybrane  w domu   

Eksperymenty z jajami  

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w&feature=emb_logo 

 

Dlaczego jajko nie tonie w słonej wodzie?  Dwie szklanki wypełniamy wodą do połowy. W jednym 

rozpuszczamy kilka łyżek soli. Wkładamy jajka do szklanek. Jajko w solance pływa, w wodzie opada na 

dno.  Dlaczego? Jajko jest cięższe od wody, ale lżejsze od solanki i dlatego w solance pływa. Sól zagęszcza 

wodę, która w efekcie wypiera jajko na powierzchnię. Im więcej soli w wodzie, tym większa jest 

wyporność. W przyrodzie najlepiej widać to w Morzu Martwym.  

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w&feature=emb_logo


Jajko skaczące (hit, ale uważajcie by za szybko nie pękło!).  Surowe jajko kurze umieszczamy w słoiku i 

zalewamy octem na 48 godzin. Po 48 godzinach skorupka jest rozpuszczona, zmywamy ją wodą z kranu, a 

jajko zostaje tylko w błonce. Widać nawet żółtko! Jajko jest miękkie i odbija się jak piłeczka. Uwaga: nie 

rzucać mocno i z dużej wysokości bo jednak pęknie!  Dlaczego? Ocet (kwas) działa na skorupkę jajka 

(zrobioną z wapnia) i powoduje jej mięknięcie.  

Jak działa pasta do zębów? Tak samo, jak ocet rozpuszcza skorupkę, w naszej buzi produkowane przez 

bakterie kwasy atakują i osłabiają szkliwo naszych zębów. Oto eksperyment pokazujący, jak działa pasta do 

zębów na szkliwo. Potrzebne będą dwa jajka, pasta do zębów, dwie szklanki i ocet. Jedno jajko porządnie 

nacieramy pastą do zębów, zostawiamy na dobę, po czym spłukujemy pastę. Do dwóch szklanek nalewamy 

ocet, do każdej wkładamy jedno jako. Warto podpisać, które jajko miało do czynienia z pastą do zębów, a 

które nie. Po kilkunastu minutach powinny być widoczne efekty działania octu na skorupki jajek. To z pastą 

pozostanie nienaruszone, ponieważ pasta do zębów zabezpiecza przed działaniem kwasu, skorupka jajka 

„bezpastowego” zacznie się rozpuszczać. Jeśli pozostawimy obydwa jajka w occie na kolejnych kilka 

godzin, zobaczymy, że również jako posmarowane wcześniej pastą poddaje się działaniu kwasu, ale 

znacznie wolniej niż jajko bez pasty. Oto uzasadnienie, dlaczego nie wystarczy umyć zęby raz na tydzień, 

ale trzeba robić to systematycznie, by podtrzymywać ochronę szkliwa.  

2. Rozsypane pisanki - zabawa ruchowa z elementem turlania.  

Dzieci są pisankami. Delikatnie turlają się po podłodze w różnych kierunkach, zwracając uwagę na 

zachowanie zasad bezpieczeństwa.  

3. Na koniec kilka ciekawostek  

Poznanie ciekawostek na temat pisanek.  

Uważano, że pisanki mają magiczną moc, dlatego np. dotykano nimi grzbietów bydła, aby było zdrowe i 

płodne, toczono je wzdłuż zagonów oziminy, żeby zapewnić sobie dobry urodzaj. Były one darem, który 

miał zapewnić obdarowanej osobie wszelką pomyślność (także w sprawach sercowych). Pełniły one rolę 

wykupu w obrzędach wielkanocnych, np.: dyngusa, chodzenia z barankiem lub kurkiem. Panna mogła 

dostać pisankę czekoladowo- -marcepanową z pierścionkiem zaręczynowym w środku. Ludzie bogaci 

obdarowywali się drogimi pisankami, ze złota, przyozdobionymi szlachetnymi kamieniami. Francuski 

jubiler P. C. Fabergé wykonał takie drogie pisanki na zamówienie cara Rosji. Pisanki służyły do zabawy 

zwanej taczanką. Turlało się po stole malowane jaja, zderzając je ze sobą. Wygrywała ta osoba, której 

pisanka się nie potłukła.  

4. W wolnej chwili wykonajcie kilka zadań w kartach pracy.  

Karta pracy (zielona część) s.62-63 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=64 

5. Materiały pomocnicze.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rjeG_CQLLmg&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=EkVQsIo7_7o&feature=emb_logo  

Dziękujemy i pozdrawiamy! 

Ewa Bienias i Milena Kurpiewska 
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