
Temat dnia (czwartek 9 kwietnia):   "Symbole wielkanocne"  

Cele 
• wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych,
• rozwijanie mowy,
• zachęcenie do podejmowania działalności plastycznej,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

• Wskazywanie na kartach symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Potrzebne będą wielkanocne kartki świąteczne, można też skorzystać z obrazków 
zamieszczonych poniżej.
R. kładzie na stole kilka różnych kartek świątecznych. Zwraca uwagę na powtarzające się 
motywy świąteczne (symbole), np.: kolorowe jajka – pisanki, kurczaki,
baranki, bazie, zajączki, itp. Dziecko odnajdują je na kartach i podają ich nazwy. R. pyta, 
który motyw (symbol) najbardziej podoba się dziecku i dlaczego. 

               

             

         



• Zabawa ze śpiewem Podaj Jajko.
Do zabawy potrzebne będzie jajko ugotowane na twardo lub mała piłeczka.
Siadamy na dywanie. Podajemy sobie jajko z rąk do rąk, śpiewając na melodię Mam 
chusteczkę haftowaną lub inną dowolną melodię następujące słowa: 
Podaj jajko, podaj jajko, niechaj krąży wkoło. 
Niechaj wszystkim w naszym domu będzie dziś wesoło. 
Po odśpiewaniu piosenki prosimy dziecko, aby podzieliło na sylaby wskazany przez nas
symbol wielkanocny.

• Ćwiczenia w kartach pracy, cz. 2, nr 31.
Dziecko:
− wskazuje w każdej ramce obrazek, który rożni się od pozostałych,
− nazywa to, co widzi na zdjęciach,
− odszukuje w naklejkach obrazki symboli wielkanocnych, nakleja je na ich cienie. 

                                  

• Posłuchajcie rymowanki Iwony Fabiszewskiej Wielkanocne jajka.
R. mówi dziecku rymowankę, po wysłuchaniu jej prosi, aby dziecko odpowiedziało na 
pytania dotyczące jej treści.
                                                                                              
Pisanki to jajka malowane.                                    Pytania:
Różnymi wzorami są ozdabiane.                         − O czym była ta rymowanka?
Mogą być w paski, mogą być w ciapki,               − Jak były pomalowane jajka?
mogą być w kropki, mogą być w kwiatki.           − Jak jeszcze inaczej można ozdobić jajka? 
Więc dziś pisankę pomalujemy,
potem do domu ją zaniesiemy.



A teraz już ostatnie zadanie na dziś. Spróbujcie samodzielnie wykonać papierową pisankę.
Do zadania potrzebna będzie karta pracy z wyprawki  nr 11, farby, pędzle lub kredki, papier 
kolorowy, nożyczki, klej.
Dziecko wypycha z karty kształt jajka. Malują je farbami lub koloruje kredką w jednym 
kolorze. Po wyschnięciu wycina z papieru paski w rożnych kolorach. Przykleja je we 
wskazanych w instrukcji miejscach lub według własnych pomysłów. 

Mam nadzieję, że nie zapominacie o codziennej gimnastyce, a jeżeli jeszcze tego nie
zrobiliście, to teraz jest na to dobry czas. Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami.

 Trening fitness dla dzieci cz.1 znajduje się pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc


Temat dnia (czwartek 9 kwietnia):   "W koszyku wielkanocnym"  

Cele 
• wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
• zapoznanie z tradycją malowania pisanek. 

• Zabawa Której pisanki brakuje? – utrwalanie nazw kolorów.
Do zabawy potrzebne będą sylwety jajka w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielony, 
żółtym, pomarańczowym (można dać dziecku aby wycięło samo).
R. układa na stole (jedną obok drugiej) sylwety pięciu jajek w kolorach: czerwonym, 
niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym (zadanie można również rozpocząć od sylwet
trzech jajek). Dziecko przeliczają sylwety jajek. Podają ich kolory. Następnie R. prosi, aby
dziecko odwróciło się tyłem. Chowa sylwetę jednego jajka. Dziecko odgaduje, której sylwety
brakuje. Zadanie można nieco utrudnić, można zmieniać ustawienie sylwet w szeregu. 

• Ćwiczenia w  kartach pracy, cz. 2, nr 32.
Dziecko:
− kończy kolorować rysunek,
− odszukuje na obrazku symbole wielkanocne: kurczątko, baranka, zajączka, pisanki,
− koloruje pisanki w koszykach – każdą innym kolorem – i ozdoby według własnych 
pomysłów. 

                                         

• Barwienie jajek – samodzielna działalność badawcza dzieci.
Potrzebne będą: jajka ugotowane na twardo, łupiny z cebuli, buraki lub barwniki do jajek,
plastikowe pojemniki, ręczniki jednorazowe, taca, łyżka.
R. zachęca dziecko do samodzielnego wykonania pisanek. Przygotowuje na stołach 
pojemniki, w których znajduje się zabarwiona woda. Obok pojemników umieszcza tacę, na 
której rozkłada ręczniki jednorazowe. Dziecko barwi jajka według własnego pomysłu. 
Odkładają je do wyschnięcia na ręcznikach papierowych. Dziecko Może również poczekać, 
aż jajko trochę przeschnie, i umieścić je w kolejnym roztworze. Dobrym pomysłem jest też 
częściowe zamaczanie jajek w kolejnych pojemnikach (z każdej strony po trochu). Jajka będą 
wtedy kolorowe. Dziecko może również lekko rozbić łyżką skorupkę jajka, oderwać jej małą 
część, zanurzyć jajko w zabarwionej wodzie, a następnie, po wyschnięciu, obrać jajko. Będzie
ono miało kolorowe plamy.

Życzymy miłej zabawy i prosimy wyślijcie nam zdjęcia Waszych kolorowych jajeczek.
Chętnie je pooglądamy. 


