
WIELKANOCNE ZABAWY I ĆWICZENIA MATEMATYCZNE 

 

Liczebniki porządkowe – ćwiczenie. 

Dziecko wycina samodzielnie z kolorowego papieru 10 pisanek – każda ma być w innym kolorze, a jeśli nie 

mamy na tyle kolorów, to dziecko rysuje wzory na sylwetach w powtarzającym się kolorze. Rozkładamy 

sylwety przed dzieckiem w szeregu i rodzic zadaje pytania. Przykładowe pytania:  Jak wygląda trzecia 

pisanka od lewej? Jak wygląda piąta pisanka od prawej? Która z kolei licząc od prawej jest pisanka zielona? 

Jaki wzór jest na pisance drugiej od lewej? Itp. 

Wycięte sylwety możemy wykorzystać do zabawy doskonalącej pamięć. Układamy najmniej 3 sylwety 

pisanek, dziecko przygląda się, zapamiętuje po kolei jak wyglądają. Rodzic zasłania pisanki kartką, apaszką, 

czymś co zakryje wszystkie wycinanki, a dziecko musi powiedzieć jakie pisanki są schowane (najlepiej po 

kolei). 

 

Rozwijanie orientacji na kartce papieru oraz orientacji w przestrzeni. 

Potrzebna kartka papieru formatu A4 lub większa i sylweta pisanki. Można wykorzystać pisankę wyciętą do  

poprzedniej zabawy (do zabawy z kartką – potrzeba mniejszej pisanki, do zabawy ruchowej większej 

pisanki).  

W zabawie z kartką dziecko układa pisankę wg poleceń: połóż sylwetę w prawym górnym rogu kartki, przy 

dolnej krawędzi kartki, w dolnym lewym rogu kartki, na środku kartki, przy prawej krawędzi kartki itp. 

Przed układaniem wyciętej pisanki warto, by dziecko najpierw wskazywało kierunki palcem. 

Doskonalenie orientacji w przestrzeni – dziecko układa sylwetę pisanki wg poleceń: połóż przed sobą, po 

swojej prawej stronie, za sobą, pod sobą, na głowie, na ramieniu, między nogami ( ma leżeć na podłodze 

między stopami), po swojej lewej stronie, obok siebie itp. Następnie prosimy dziecko: połóż pod stołem, na 

półce, za fotelem, obok sofy, po lewej stronie telewizora ( kierunek lewa-prawa przy rzeczach ustalamy 

stając przed nimi przodem – twarzą do rzeczy, wyciągamy ręce i tam gdzie wskazuje nasza prawa ręka, 

będzie prawa strona, gdzie wskazuje lewe ręka – lewa strona) Później rodzic prosi: połóż pisankę za mną, 

obok mnie, po mojej lewej – prawej stronie (Dziecko musi stanąć przed rodzicem, odwrócić się do niego 

plecami i przyjąć kierunek patrzenia taki sam jak rodzic. Teraz może ustalić, która to będzie lewa, prawa 

strona rodzica i odpowiednio położyć sylwetę pisanki. Dla łatwego zapamiętania, tak wyznacza się kierunki 

dla wszystkiego , co posiada oczy, czyli dla ludzi i zwierząt, a także  misia czy lalki). 

 

 

 

 

 

 



 



 



JAJKO KOLUMBA – wydrukuj szablon najlepiej na kartce technicznej. Możesz wymalować każdą część 

na inny kolor albo pozostawić je białe. Rozetnij szablon dokładnie po liniach. Pomieszaj części, a następnie 

spróbuj złożyć jajko ponownie – bez patrzenia na wzór.  Z elementów jajka możesz ułożyć wiele figur, np. 

zwierząt. Nie jest to proste zadanie, ale warto poćwiczyć – nie tylko dzisiaj. Propozycje pod szablonem 

jajka. 

 

 



                

 

 

                          

 

 

 

 

POWODZENIA! 

Pani Marysia 

 

 


