
07.04.2020r. wtorek 

Dzień dobry wszystkim! 

Święta Wielkanocne coraz bliżej. Dzisiejsze zajęcia poświęcimy pisankom.  

Przebieg zajęć: 

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”): 

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy  

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”    

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. 

3.Dziś jest wtorek. Ten dzień oznaczony jest kolorem niebieskim. Proszę poszukać wraz z dzieckiem 

koloru niebieskiego w swoim otoczeniu, na ubraniu. 

4. Proszę przeczytać dziecku poniższy wiersz: 

„Pisanki”  autor: Krystyna Parnowska - Różecka 

„Pisanki, pisanki, jajka malowane 

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek 

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe 

Na nich malowane bajki pisankowe 

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce 

Śmieją się z trzeciej laleczki tańczące 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki 

Na każdej pisance piękne opowiastki.” 

 

Drogie dzieci, pisanki są jedną w wielu tradycji wielkanocnych. Pisanki to są udekorowane jajka. Jajko 

symbolizuje budzącą się do życia przyrodę. Pisanki są bardzo kolorowe i zdobione na wiele sposobów.  

4. Zabawa ruchowa. 

Proszę wyciąć z papieru/kartonu kształt jajka. Wielkość wyciętego jajka może być podobna do 

wielkości dłoni dziecka. Przy piosence: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk  

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk


proszę dziecku dać jajko do rączki. Zabawa polega na tym, iż jak muzyka przestanie grać (Państwo 

wtedy naciskają pauzę), zadaniem dziecka jest samodzielnie lub z pomocą obrysować paluszkiem 

sylwetkę jajka. Zabawę proszę powtórzyć parę razy. Jak muzyka przstaje grać proszę poczekać na 

reakcję dziecka, a potem obrysować palcem  kontury jajka. 

5. Praca plastyczna 

Do pracy proszę wykorzystać wcześniej wycięte jajko z kartonu (potrzebne było przy zabawie 

ruchowej)  

Potrzebne będzie: kulka waty, spinacz do bielizny, farby w różnych kolorach 

1. Włożyć kulkę waty do spinacza. Umoczyć kulkę w farbie. Dziecko trzymając spinacz 

samodzielnie lub z pomocą  dekoruje wycięte z kartonu jajko. Można całe jajko pomalować 

lub tworzyć różnorakie wzory. Podobnie jak na fotografii poniżej.  

 

 

Drogie Dzieci! Na pewno wyszły Wam piękne pisanki! Gratulacje!  

Prosimy o przesyłanie prac  na adres: domowo393@gmail.com 

Pozdrawiam serdecznie! Sabina Makowska 


