
PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 

KOCHANE DZIECI 

 

Trudno sobie wyobrazić Wielkanoc bez jajek, zarówno w postaci kolorowych pisanek, 

kraszanek, jak również tych, które stanowią element świątecznych potraw. Jajka są również 

ważnym elementem święconek, które wpisują się tradycję wielkanocną. 

 

JAJKA MALOWANE 

 

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej ,,Jajka malowane” 

polegającej na  malowaniu farbą. Zachęcam do używania książki do komunikacji w trakcie 

proponowanych aktywności. 

Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: żółta,  czerwona, zielona farba, waciki, taca (do nalania 

farby), karton, nożyczki. 

 

ZABAWA: „KOLOROWE JAJKA"- wycinamy trzy jajka o różnej wielkości i w różnym 

kolorze: czerwone- duże (wysokość jajka ma być na szerokość kartki A4), zielone-małe , żółte- 

średnie. Każdy kolor jajka oznacza inne zadanie do wykonania dla dziecka. 

Prosimy dziecko aby wylosowało jedno jajko: żółte, czerwone lub zielone (np: dziecko wylosowało 

zielone jajko- prosimy, żeby tupało). 

 

• pisanka czerwona- klaszczemy 

• pisanka zielona- tupiemy 

• pisanka żółta- machamy rękoma 

Zabawę można powtórzyć. 

ZABAWA: ,,DUŻE, ŚREDNIE, MAŁE”- dajemy dziecku  trzy jajka o różnej wielkości 

(wykorzystujemy jajka z poprzedniej zabawy). Układamy przed dzieckiem i prosimy, żeby 

policzyło jajka. Następnie pokazujemy dziecku duże jajko, małe jajko  i średnie jako. Średnie jajko 

układamy pomiędzy dużym i małym. Mieszamy jajka i prosimy dziecko, żeby: 

 

•  pokazało duże jajko (może wybierać z dwóch) 

•  pokazało małe jajko  (może wybierać z dwóch) 

•  pokazało średnie jajko (układamy jajko między duże i małe) 

Praca dla chętnych: 

Mieszamy jajka i prosimy dziecko ,żeby ułożyło jajka od najmniejszego do największego. 

Mieszamy jajka i prosimy dziecko ,żeby ułożyło jajka od największego do najmniejszego. 

 

POSŁUCHAJMY PIOSENKI- ,,PISANKI, PISANKI, JAJKA MALOWANE” 

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

  

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


JAJKA MALOWANE- pomalujmy nasze jajko, naszykuj kolorową farbę ,waciki (wacików tyle 

sztuk, ile masz kolorów farby), balon (jeśli nie masz balonów, narysuj jajko na kartonie A3) 

Farby nalewamy na tacę , szykujemy waciki. 

Napompowany balon będzie naszym jajkiem do malowania. 

Waciki moczymy w farbie: każdy w innym kolorze i malujemy balon odbijając wacikami duże 

kropki na balonie, tak aby cały był zamalowany. Nasze jajko wieszamy do wyschnięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATULACJE! PIĘKNE JAJKO MALOWANE. 

 

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem. 

 

Praca dla chętnych: Pomaluj  jeszcze jeden balon,  np. w paski.  Tym razem moczymy palce w 

farbie (każdy w innym kolorze) i malujemy paski na naszym balonie. Wieszamy do wyschnięcia. 

Będziecie mieć piękną dekoracje na święta. 

 

 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 

domowo393@gmail.com 


