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                   Witam kochane dzieci i drodzy rodzice! 

 
 Przed wami drugi dzień z tematem Świąt Wielkanocnych. Dowiecie się  o różnych tradycjach 

i zwyczajach świątecznych podczas Wielkanocy. 

 

Temat kompleksowy – WIELKANOC 

 

Temat dnia -  PISANKI 

                                                                                         

 

 
źródło- Internet    

CELE  ogólne: 

 
-zachęcanie do wypowiadania się nt.  treści wiersza  

-  samodzielne i świadome promowanie  zdrowego posiłku  

- kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat wiersza, przestrzeganie prawa do bycia 

wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych 

-rozwijanie percepcji wzrokowej  

-zwracanie uwagi na przestrzeganie reguł i zasad dobrej zabawy 
                                                                                                                                                              

Przewidywane osiągnięcia dziecka : 
 

-słucha wiersza z uwagą 

- wykonuje i tworzy zdrową kanapkę  

-dostrzega akcenty humorystyczne w wierszu  

-wypowiada się nt. treści wiersza  

-łączy w pary takie same pisanki 

 

 

 

 

 

  I                                                                                                                                                                                   

„Śniadanie” – samodzielne komponowanie z rodzicami „ zdrowej kanapki”- mile widziane zdjęcia    

  „Psotne zajączki”– słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej, rozmowa na temat wiersza, rozbudzenie 
zamiłowania do poezji.                                                                                                                                                                   
„Jajeczka do koszyczka” – zabawa poranna.  

II                                 

„Pisanki” – słuchanie wiersza Anny Bayer,  kształcenie umiejętności dostrzegania humoru w wierszu, 

obserwacja przygotowań do Wielkanocy w najbliższym otoczeniu (w domu, w przedszkolu, dekoracje 

uliczne), kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat wiersza, przestrzeganie prawa do 

bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych.     

III                                                                                                                                                                 

„Idziemy do parku” – zabawa ruchowa.                                                                                                            

„Pisanki, kraszanki” – rozmowa połączona z pokazem. Łączenie w pary takich samych pisanek. 

Karta pracy str. 10.  Zabawy dowolnie wybrana grą lub zabawką. 

 

 



 

 

I   Drogie Zajączki zacznijmy naszą przygodę od porannej gimnastyki ! 

 

I „Jajeczka do koszyczka” – zabawa poranna. na dywanie rozłożone są 3 „obręcze” wykonane ze 
sznurków lub szalików. Dziecko podskakuje wesoło, na sygnał: jajka do koszyka ! , dziecko wskakuje 
do wybranej „obręczy”-powtarzamy zabawę i zmieniamy się rolami.                          
 

„ Psotne zajączki” – słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej   
  
 Wielkanocny raz zajączek schował, zamiast dać do rączek,                                                                                               
słodkie jajka i pisanki oraz inne niespodzianki.                                                                                                                      
Teraz dzieci ich szukają i w kąt każdy zaglądają.                                                                                                                          
Bo Wielkanoc bez jajeczek jest jak tort, co nie ma świeczek.  
   
 Rozmowa na temat, co przynosi zajączek dzieciom na Wielkanoc ?    
 
  Wyjaśnienie przez rodzica przenośni z wiersza                                                                                                                 
„ Bo Wielkanoc bez jajeczek jest jak tort, co nie ma świeczek” 

 
     
                                                                                                                                                                                              
II. 1.Pisanki – słuchanie wiersza Anny Bayer 
 
 Leżą jajka na stoliku, kogut pieje kuku ryku, kuku ryku,                                                                                                     
moje jaja, mazać jajek nie pozwalam!                                                                                                                                          
Z takich jaj mazanych w ciapki mogą się wykluwać kaczki,                                                                                                       
wróble gęsi i łabędzie, lecz kurczaków z nich nie będzie.                                                                                                       
Kogut wścieka się i złości, już pazury swoje ostrzy,                                                                                                      
dziób otwiera bardzo groźnie, chyba zaraz kogoś dziobnie.                                                                                                     
Hej, kogucie nastroszony! To nie jajka twojej żony!                                                                                                           
Twoje smacznie śpią w kurniku, to pisanki, mój złośniku.    

źródło- Internet    

 2. Rozmowa na temat wiersza: - Kto znosi jajka? /kury, kaczki, gęsie/                                                                                     
- Kto wykluwa się z jajek? /pisklęta/                                                                                                                                         
-Jak nazywają się dzieci kur – kurczaki,   gęsi – gęsięta,    kaczek – kaczęta.   
 
 3. „Jajka”- oglądanie filmu edukacyjnego men gov.pl  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A&ab_channel=CiufciaTV  
 
 
 
III „  Idziemy do parku”– zabawa ruchowa.                                                                                                              
Dziecko poruszają się  w dowolnym kierunku. na sygnał słowny: idziemy do parku, dziecko staje za 
rodzicem, maszerują .Powtarzamy kilka razy zabawę.    
 
 „ Pisanki, kraszanki” – rozmowa połączona z pokazem.                                                                                                          
Oglądanie jajek, zdobionych różnymi sposobami.                                                                                                                                                                      
Łączenie w pary takich samych pisanek. Karta pracy str. 10 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A&ab_channel=CiufciaTV

