
Temat:  Pisanki, kraszanki, jajka malowane. 

 

Cel  – klasyfikowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności 

- zachęcanie do pomocy w drobnych pracach domowych 

 

Mam nadzieję , że jesteście gotowi do wspólnej zabawy . 

1. Na początek zapraszam do gimnastyki z Fruzią – wykonujemy ruchy 

zgodnie z treścią 

 https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0 

2.Rozmowa o pisankach i kraszankach. Jedną z tradycji wielkanocnych jest 

malowanie, ozdabianie jaj. Czy wiecie jaka jest różnica między kraszanką a 

pisanką? 

Pisanki – jajka kolorowe, zdobione najróżniejszymi wzorkami, 

Kraszanki –jajka malowane na jeden kolor, bez wzoru. 

Zapoznajcie się ze sposobem barwienia 

jajek https://www.youtube.com/watch?v=HWoxszhpL-o 

Który ze sposobów spodobał Wam się najbardziej? Spróbuj wymienić kolory na 

jakie zostały zabarwione jajka. 

3.Zabawa matematyczna. Proszę wyciąć z kolorowego papieru 6 jajek 

(Drodzy rodzice, pomóżcie!), mogą być różne kolory ale bez wzorków ( 4duże i 

2 małe)oraz 5 w różne wzory (2duże i 3 małe) -wzory można narysować kredką 

lub mazakiem- oraz przygotować 2 talerzyki. 

Rozkładamy jajka w rozsypce. Zadajemy dzieciom polecenia: posegreguj jajka 

wg sposobu ozdabiania (na te które są gładkie, i te które  mają wzory). Dzieci 

wkładają  jajka do talerzyków. Proszę o policzenie: Ile mamy kraszanek? Ile 

mamy pisanek? O ile więcej mamy kraszanek? 

Następnie proszę posegregować  jajka wg wielkości. Zadajemy dzieciom 

polecenia: Ile mamy dużych jajek? Ile mamy małych jajek ? O ile więcej jest 

dużych  jajek ?  

- A czy ktoś wie ile jest razem wszystkich jajek? 😊 

4. Ćwiczenie spostrzegawczości. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHWoxszhpL-o%26fbclid%3DIwAR3wvSPlDC6J01O_AfP26JV_RFMrhulkssJhTAKiANf2Pg17pkiLZ_O-eTQ&h=AT0MIPGS93zDyTE-YD9sLXKVXwVbDnAAfJ7tmGN2Isggvkn_TCVwqJfsv4cWg36YqKG15xC9SsQibLe68i4HuVv1Zdxm0U1LN3WuVrksG4ezB6X5YvQ4IKTPO3nB5KBpFpLzkPq8rctNVrQLl0w1Vi10A4OeJoVtV9UVz_Dv8lmiFmn111OTjxlfhxWKzwOL1rfDCNRUwMxBp1BfBSp6N-afYtFr2dQ_aSS878EJNcgKhlnjtS-I2Ddq2L5FEe103UYzprSa4LTcDg9L4chUK2qc-dekulcoeAVNh90rbl3yGRhymkFTn3mFvwQrcQhx623t2y28tUdihNC3PM6_XQ0EBgHjgSODoHjrxmluvUttpSsFq6Ky-4FoGbvVoysN7DwXPJohVK0mEC3qYGv65t17YMGv670TVaRtGoQxrPT-byYpEyP6pnR7O-n31_4e4XRIuUnmkaoazikiKN5f1x-vIG9DuKnmr0hsOQ_z8kZ2Qj-jqMQueC8AafVuJcDe5P09PxL5m-Ol4nTlzRuQKe2lRnnX0Zle0mw79GpDeNYXzhhGbhTiw-k2H7pOnS5UVfS4EK36H5KXPd3eDF5Zu48-QNBhzDguP16W8-E9gveJ0b0Pug_g3yAIDx79Cz_y


 



5. Masażyk „Ciasto” 

Dobieramy się parami ( dziecko-rodzic). Dziecko siada na dywanie, rodzic siada 

za nim i na plecach dziecka rysuje wzory zgodnie z poleceniami:  

Ugniatam ciasto na placek (ugniatamy plecy, naśladując wyrabianie ciasta) 

poszczypię (delikatnie szczypiemy plecy) 

pogłaszczę (głaszczemy  plecy) 

ubiję (stukamy delikatnie pięściami w plecy) 

rozpłaszczę (ugniatamy całymi dłońmi plecy) 

podrapię, poskrobię (skrobiemy palcami na całych plecach) 

rodzynkami  ozdobię (stukamy palcem wskazującym ,naśladując wciskanie 

owoców w ciasto) 

Przy powtórzeniu zabawy dzieci z rodzicami zamieniają się miejscami. Teraz 

dzieci robią masażyk rodzicom. 

6. Zabawa ruchowo naśladowcza „Przedświąteczne porządki” 

Dzieci naśladują ruchem czynności podane przez osobę dorosłą, związane 

z wykonywaniem przedświątecznych porządków: odkurzanie, zamiatanie, 

ścieranie kurzu, mycie okien, trzepanie dywanów itp. 

- Drogie dzieci. Na pewno rodzice Wam często pomagają. Czy wy pomagacie 

rodzicom? Myślę, że tak. Teraz przed świętami jest jeszcze więcej pracy w 

domu. Przede wszystkim posprzątajcie w swoim pokoju i zróbcie to o co was 

rodzice poproszą. Przy pracy można słuchać piosenek. Pierwsza piosenka mówi 

o tym, że rodzice to nie są roboty. 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w   

I piosenka o kurce: 

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

Na koniec przypomnijmy sobie piosenkę „Święta, biją dzwony”. Kto pamięta 

słowa? Zaśpiewajcie.  

https://www.youtube.com/watch?v=0CLAj-6jZmg   

Dla chętnych kolorowanka   

Pisanka wg kodu 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk
https://www.youtube.com/watch?v=0CLAj-6jZmg
http://p2leczyca.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/pisanka-wg-kodu.pdf


 

Drodzy Rodzice i kochane Dzieci 

Życzymy Wam, 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 

oraz wesołego „Alleluja”. 

Zostańmy w domu i cieszmy się 

z obecności bliskich nam osób. 

 

 

 


