
ŚRODA 01.04.2020 
 

1. Matematyczna opowieść do tekstu Elżbiety Ostrowskiej 

( można przygotować liczmany: patyczki, kredki, klocki itp.) 

 

”Zabawne zajączki” 

 

 Zajęcza mama dwóch synków ma. 

 - Jestem Kudłatek. 

 - Kosmatek to ja. 

 W borze ogromnym, w leśnej gęstwinie, wśród przygód życie zajączków płynie. 

Nie braknie też im nigdy ochoty, na najróżniejsze figle i psoty. 

Zajęcza mama  przez leśne ścieżki przyniosła synkom smaczne marchewki. 

- Lubią je- mówi- zajączki jeść. Policzmy ile przyniosłam. Sześć. ( 6 ) 

- Wnet je podzielę, zaraz wam dam. 

- Po ile mamo? 

- Czy nie wiesz sam?    ( 6:2=3 ) 

 Kudłatek znanym był w lesie śpiochem. Ziewnął leniwie - Zdrzemnę się trochę. 

Schował marchewki pod liść paproci, kicnął pod drzewem i zmrużył oczy. Zasnął. 

 A właśnie z krzaków pobliskich wyjrzały naraz trzy leśne myszki. 

 Leżą marchewki! O, jakie ładne! Starczy? Po ile każdej z nas przypadnie?    (3:3=1) 

 A kysz! Myszki. A kysz! 

 Zadrżała każda myszka i zmyka. Wpadły do norki. Czyjej? Chomika! 

Siedzi Pan Chomik, zapasy liczy. - Mam tu trzy worki pięknej pszenicy. 

Wtem spostrzegł myszki- rachunek zmylił- lecz się nie gniewał, że się pomylił. Był dziś 

w humorze. 

- Widzicie ile ziarna w komorze?...A z pola sobie przyniosę jeszcze! Spróbujcie, proszę! Z tej 

kupki 

bierzcie. Tu ziaren jest dziewięć. ( 9 ). Niech każda je. 

Po ile myszki zjadły? Kto wie?... ( 9:3=3 ) 

 Po stromym stoku porosłym lasem bracia nad rzeczkę przyszli tymczasem. 

Któżby do wody wszedł lodowatej?! 

- Mam pomysł!- nagle krzyknął Kosmatek- każdy patyczki trzy ( 3 ) znajdzie proste i 

przerzucimy przez rzeczkę mostek. 

 Uschłych gałązek dużo jest w lesie. Już każdy z braci po trzy ( 3 ) ich niesie. Czubami 

wspiera na drugim brzegu. Ile gałązek leży w szeregu?... ( 3x2=6 ) 

Weszły na mostek zajączki wraz- gdy nagle, co to?...Traaach!!! I mostek trzasnął! 

Już się Kudłatek w rzece zanurza, Kosmatek łapką rozciera guza, a z obu woda strugami 

spływa. Gdy mostek słaby- czasem tak bywa. 

 Zajączkom schną futra, nie czują chłodu, lecz za to w brzuszkach burczy im z głodu. 

 Wracają do domu. Przynieśli bracia swej mamie kwiaty: cztery Kudłatek ( 4), cztery 

( 4) Kosmatek. A mama pyta: 

- Czy wiesz, Kudłatku, ile mam razem w bukiecie kwiatków?... 

- Ile?...- powtarza Kudłatek- Ile?...Powąchał kwiaty, myślał przez chwilę. 

Wtem:- Aaaapsik! - kichnął. - Aaaapsik! 

- Na zdrowie!...Już obliczyłeś? ( 4+4=8 ) 

- Zaraz odpowiem! Tylko kukułko, nie myl mi, proszę! Wciąż kukasz „dziesięć”, a to jest 

osiem (8) 

 Na skraju lasu dwa dęby rosną. Bracia siadali tu latem, wiosną. 

 Jesienią przyszli też, oczywiście. A z dębów lecą ostatnie liście. 



Lekko kołują, nim który spadnie. Kosmatek w górę patrzy:- Jak ładnie! 

Pięć ( 5 ) listków leci z jednego drzewa...O! I z drugiego też pięć ( 5 ) wiatr zwiewa. 

Obok Kudłatek zerka ciekawie:- Czy wszystkie listki już leżą w trawie?  ( 5+5=10 ) 

 

 Nagle z zarośli wyjrzały jeże- ten cztery ( 4 ), tamten pięć (5 ) listków bierze.

 ( 4+5=9 ) 

Pod taką kołdrą spać w zimie miło... Ile spod drzewa listków ubyło? ( 9 ) 

 Małym zajączkom szybko czas leci. Bawią się, uczą- jak wszystkie dzieci. 

Tu w tej bajeczce liczyły z wami. Czy coś umieją? Powiedzcie sami. 

 

 

2. Zabawa ruchowa z elementem podskoku -”Zajączki na łące” 

 

Dzieci podskakują swobodnie w różnych kierunkach. Zatrzymują się i stają słupka- przysiad, 

ręce uniesione, dłonie przy uszach. Po krótkim odpoczynku podskakują dalej. 

 

 

3. „ZAJĄCZKI” 

( możecie samodzielnie wykonać Kudłatka i Kosmatka techniką origami płaskie ). 

 

Należy wyciąć 2 duże koła, złożyć je na pół, przeciąć i nakleić na kartkę ( to tułowia 

zajączków). 

Wyciąć 4 małe koła, dwa z nich ( to głowy zajączków) - nakleić w odpowiednich miejscach. 

A pozostałe dwa przeciąć na pół ( to będą uszy ) i również przykleić w odpowiednim miejscu- 

na głowach zajączków. I gotowe. 

 

 

4. Zabawa ćwicząca ruchy warg. 

 

Dzieci ściskają i wysuwają wargi mocniej niż przy ( u ), potem przesuwają tym „pyszczkiem” 

w prawą i lewą stronę. Należy zwracać uwagę, by nie ruszały szczęką, a tylko wargami, 

choćby ich ruchy były minimalne. Pozycja jak przystało na zajączka. 

 

Inną  miną zajączka z zakresu ćwiczeń warg jest zagryzanie dolnej wargi górnymi zębami lub 

- trudne!- unoszenie wargi górnej przy zaciśniętych szczękach, aby widoczne były tylko zęby 

górne 

 

Utrzymując taką minę można „ pokicać”, jak zajączki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Piosenka- „Bajkowe pisanki” 

 

1,.Do zajączka przyszła kurka: 

- Ko, ko, ko,ko- zagdakała. 

- Z koszem jajek na pisanki 

Mama kwoka mnie przysłała 

 

     Zając podparł się pod boki: 

     - A to ci dopiero jajka! 

     Namaluję na nich tęczę 

     I na każdym będzie bajka. 

 

 Ref.  Bajkowe pisanki, bajkowe. 

  Rozdamy je z dobrym słowem. 

  Świątecznym życzeniem, 

  Wiosennym marzeniem 

  Bajkowe pisanki, bajkowe. 

  Wesołą wiodą rozmowę. 

  Że wiosna za oknem, 

  Że w dyngus ktoś zmoknie. 

 

2. Rośnie żytko, jak na drożdżach 

I zieleni się rzeżucha. 

Pisankowych opowieści 

Zając słucha, kurka słucha 

 

     Z bukiecikiem srebrnych bazi 

     W gości wybrał się baranek, 

     A dla niego mała kurka 

     Kosz bajkowych ma pisanek. 

 

 

 Po wysłuchaniu piosenki dzieci opowiadają o czym była, następnie wybierają postać 

lub czynność, którą będą prezentować ( np. skakanie zajączka, gdakanie kurki, beczenie 

baranka, malowanie pisanek, rosnąca rzeżucha, oblewanie na dyngusa ). 

Mama kredką lub pałeczką do sushi ( imitując batutę ) dyryguje wielkanocną orkiestrą, 

wprowadzając i zamykając kolejne odgłosy lub gesty. Początkowo można pobawić się bez 

piosenki. Gdy wszyscy nabiorą pewności, wykonujemy ćwiczenie z podkładem piosenki. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas

