
PONIEDZIAŁEK 6 KWIETNIA 2020 

Temat: Kraszanki, pisanki. 
 

Dzień dobry. W tym tygodniu będziemy kontynuować tematykę wielkanocną. Dziś 

dowiemy się, jaka jest różnica między pisanką a kraszanką, posłuchamy piosenki       

oraz popracujemy w naszych kartach pracy. Miłej pracy! 

 

1. Rozmowa o pisankach i kraszankach. 

  
To są pisanki. 

Kiedyś pisankami nazywano jajka pokryte 

wzorem wykonanym woskiem.                    

W dzisiejszych czasach wszystkie 

różnobarwnie pomalowane jajka nazywamy 

pisankami. 

To są kraszanki. 

Nazwa kraszanka pochodzi od sposobu 

barwienia jajek – kraszenia – czyli 

farbowania jajek na jeden kolor, bez żadnego 

wzoru. 

 

2. Słuchanie piosenki Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne. 

Zachęcam do odsłuchania piosenki Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne. 

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4  

Po odsłuchaniu zachęcam do rozmowy z dzieckiem: 

- Co było w wielkanocnym koszyku? (W koszyku były: pisanki, kurczaczek, cukrowy baranek, 

babka, sól, chleb i wędzonka.)  

- O co kłócił się cukrowy baranek z kurczaczkiem? (Kłócili się, która z pisanek jest 

najpiękniejsza.) 

- Co zrobili goście z pisankami? (Nie tracili czasu, potłukli pisanki i podzielili się jajkiem.) 

 

3. Swobodne improwizacje ruchowe do utworu M. Musorgskiego Taniec kurcząt                  

w skorupkach.   

Dziecko układa ręce na kształt skrzydełek. Podczas odtwarzania utworu porusza się po pokoju 

naśladując małego kurczaka (porusza „skrzydełkami”).  

link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


4. Praca w karcie pracy). 

3-latki 

karta pracy cz. 2, s. 11 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 29 

Dziecko: 

- łączy liniami rysunki pisanek od najmniej-

szej do największej; 

- koloruje rysunek największej pisanki; 

- wskazuje dwie takie same pisanki. 

Dziecko: 

- łączy liniami rysunki pisanek od najmniej-

szej do największej; 

- koloruje rysunek największej pisanki; 

- koloruje rysunki jajek wg określonego 

rytmu. 

 

5. Założenie hodowli rzeżuchy. 

Jeżeli ktoś z Państwa ma taką możliwość i ochotę, zachęcam do założenia hodowli rzeżuchy 

wraz z dzieckiem. 

Materiały potrzebne do założenia hodowli: nasiona rzeżuchy, spodek i wata albo pojemnik      

i ziemia, woda do podlania. 

Przypominamy wraz z dzieckiem, czego potrzebuje roślina, by rosnąć (wody, słońca, 

powietrza). Następnie dziecko układa na spodku watę albo wsypuje ziemię do pojemnika.    

Na tak przygotowany „grunt” wsypuje nasiona rzeżuchy i podlewa wodą. Pamiętajmy             

o regularnym podlewaniu. 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 

 

Temat: Zwierzęta z wielkanocnego koszyka. 
 

Witam Was bardzo serdecznie. Dziś sprawdzimy, jakie zwierzęta schowały się                        

w wielkanocnym koszyku. Spróbujemy zrobić kurczaka z kół. I poćwiczymy. 

Zapraszam do wspólnej zabawy. 

 

1. Rozmowa na temat: Co znajduje się w koszyczku wielkanocnym?  

Dla przypomnienia, co znajduje się w wielkanocnym koszyku, możemy odtworzyć dziecku 

prezentację pt. Wielkanocny koszyczek.  

Czy wiesz, jakie zwierzątka możemy spotkać w koszyku wielkanocnym? Już opowiadam.    

W święconce (tak inaczej nazywamy koszyk wielkanocny) możemy znaleźć: 

 



 
CUKROWEGO BARANKA 

 

 

 

 
CZEKOLADOWEGO ZAJACZKA 

 

 

 

 

 



 
PUCHATEGO KURCZACZKA 

 

 

 

 
KOGUCIKA NA PISANCE 

 

2. Zabawa ortofoniczna Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka.  

Dziecko naśladuje głosy i ruchy zwierząt, które wymieniamy: 

- kurczątko: pi, pi, pi – kuca i porusza ugiętymi w łokciach rękami jak skrzydełkami; 

- baranek: bee, bee, bee – czworakuje; 

- kogucik: kukuryku – staje  uderza o uda dłońmi. 

 

3. Praca plastyczna: wykonanie kurczaka z kół. 

Materiały potrzebne do pracy: biała kartka A4, dwa koła – jedno mniejsze, drugie większe     

– wycięte z kolorowego papieru dostępnego w domu (dziecko może samodzielnie odrysować 

koła, np.: od kubka i talerzyka, i wyciąć je, bądź sami przygotowujemy kółka), nożyczki, klej, 

kredki. 



Dziecko układa koła wg wzoru zamieszczonego niżej.  Nakleja je na kartkę. Czerwoną 

kredką dorysowuje dziób i nogi kurczaka i praca gotowa. 

 

 
 

4. Zabawy ruchowe. 

Zachęcam do wspólnej zabawy z dzieckiem. 

- Ogrodnik – opowiadamy dziecku, jakie czynności wykonuje ogrodnik (np.: grabi, kopie, 

sieje, sadzi). Zadaniem dziecka jest naśladowanie wymienianych przez nas czynności. 

- Jajeczka wielkanocne – na nasz sygnał, np.: klaśnięcie, dziecko biega. Na kolejny sygnał, 

np.: tupnięcie, dziecko kuca i chowa głowę w kolana. 

- Lany poniedziałek – dajemy dziecku kawałek materiału (albo kartkę, kawałek bibuły            

– to co mamy pod ręką). Na nasz sygnał, np.: klaśnięcie dziecko udaje, że polewa nas wodą, 

machając materiałem/kartką itp. 

- Wielkanocne zwierzęta – dziecko biega ostrożnie. Gdy wypowiemy nazwę jednego              

ze zwierząt: zając, kurczak albo owieczka, dziecko zatrzymuje się i naśladuje go. 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 


