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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 09.03.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Motywy wielkanocne 

 

Cele ogólne: 

 rozwijanie wyobraźni plastycznej 

 prawidłowa artykulacja głosek k, h.  

 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 
 Zabawa na powitanie – „Moje ręce” (według M. Bogdanowicz, z książki  

„W co się bawić z dziećmi”. Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka, 
Wydawnictwo Harmonia, Gdańska). 

Opaska z zajączkiem wielkanocnym.  

Dziecko z opaską zajączka wielkanocnego staje naprzeciwko rodzica i powtarza 

za nim rymowankę. Zgodnie z treścią rymowanki klaszcze, tupie i wskazuje na 

rodzica, który przejmuje rolę zajączka. Zabawę można powtórzyć kilka razy, 

można też zachęcić innych członków rodziny do wspólnej zabawy. 

Moje ręce klaszczą tak, 
moje nogi tupią tak, 
a mój palec wskazuje, 
kto za chwilę zatańcuje. 
 

 Masażyk – „Pisanka”.  

Dziecko (pisanka) siada na dywanie w siadzie skrzyżnym, rodzic siada za nim,  

w siadzie rozkrocznym, i na plecach dziecka rysuje następujące wzory: paski 

poziome, paski pionowe, kropki, kratkę itp. Przy powtórzeniu zabawy dziecko  

i rodzic zamieniają się miejscami. 

 Zabawa dydaktyczna – „Uporządkuj wzorki”. 

Pary: pisanki i kurczaczki w takie same wzorki, wycięte ze świątecznych 

serwetek papierowych i naklejone na sztywny brystol, koszyczek wiklinowy, 

dwie obręcze. 

Rodzic przynosi w koszyczku pisanki i kurczaczki we wzory z serwetek 
papierowych z nadrukiem świątecznym. Dziecko segreguje je do dwóch obręczy: 
do jednej pisanki, a do drugiej – kurczaczki. Następnie dziecko, wybiera pisankę, 
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opisuje wzory na jajku, i szuka kurczątka z takim samym wzorem. Układa je obok 
siebie, porównuje wzory, tworząc pary – pisanka i kurczaczek o takim samym 
wzorze.  

 

 Nauka trzeciej zwrotki piosenki pt. „Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne.” 

Nagranie piosenki ( https://youtu.be/qKY9oeELKn4, )biały obrus, koszyczek 

wiklinowy, gałązki bukszpanu, cukrowy baranek, kurczaczek z waty, pisanka. 

 

1. Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

2. Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

3. Baranek z kurczaczkiem długo się spierali,  

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  
potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Rodzic rytmicznie recytuje słowa trzeciej zwrotki piosenki, przykrywa stolik 
białym obrusem i wykłada kurczaczka, baranka i pisankę. Następnie dziecko 
podchodzi do stolika, powtarzają słowa trzeciej zwrotki i wskazują zwierzęta 
zgodnie ze słowami piosenki 

Na zakończenie dziecko chodzi dookoła stolika i śpiewa zwrotki piosenki,  

a podczas refrenu zatrzymuje się i rytmicznie klaszcze. 

https://youtu.be/qKY9oeELKn4
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II CZĘŚĆ DNIA 

 

Zajęcia 1.  

 Ćwiczenia grafomotoryczne – „Pisanka”. 
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Szablon jajka pochodzi ze strony: 

https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2019/04/wielkanoc-karty-pracy-

pisanki.html 

 Praca plastyczna dla chętnych dzieci – „Wielkanocny kurczak”. 

Rolka po papierze toaletowym, kolorowa bibuła, papier kolorowy plastikowe 

oczy do zabawek, żółte piórka, klej, nożyczki, farby, pędzle i woda, zszywacz. 

 

Na poniższej stronie znajduje się filmik, jak zrobić żółtego kurczaka z rolki po 

papierze toaletowym, którego dziecko może wykonać z pomocą rodzica. 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/96-zolty-kurczak 

 

Zajęcia 2. 

 

 Ćwiczenia logopedyczne 

Zachęcamy do skorzystania z ćwiczeń logopedycznych zamieszczonych na stronie 
internetowej naszej szkoły przez szkolnego logopedę panią mgr Jolantę Szmagałę 
w zakładce logopeda: https://zsmedgl.pl/logopeda/ 

 

 Zabawa słowna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Na podwórku”. 

Rodzic recytuje wiersz, a dziecko powtarza po nim sylaby.  

 

Gospodyni razem z dziećmi – Ko, ko, ko, ko. 

święconkę szykuje Ku, ku, ku, ku. 

O-ho, ho, ho! Wita wszystkich gości. 

O-ho, ho, ho, Kogut dumnie pierś wypina.   

jajeczka maluje. Ko, ko, ki, ku. 

Biega kurka po podwórku Ale pięknie wyglądają 

i gdacze z radości.  twe jajka w koszyku. 

 

 Ćwiczenia fonacyjne – „Kury na podwórku”. 

Dziecko powtarza za Rodzicem sylaby z wiersza: O-ho, ho, ho! Ko, ko, ko, ko! 

Ko, ko, ki, ku. Ku, ku, ku, ku! na różne sposoby: głośno, cicho, wesoło, smutno, 

dynamicznie, spokojnie. 

 Ćwiczenia oddechowe: „Koszyczek i jajeczka”. 

Rysunek koszyczka dla każdego dziecka, słomki, kolorowe, małe jajka wycięte 

z papieru. 

Dziecko otrzymuje rysunek koszyczka i kolorowe, papierowe pisanki. Ma za 
zadanie przenieść pisanki do koszyczka za pomocą słomek. Kładzie słomkę na 
papierowym jajku, wciąga powietrze w słomkę, zasysając jajko, przenosi je do 
koszyka.  

 

https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2019/04/wielkanoc-karty-pracy-pisanki.html
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2019/04/wielkanoc-karty-pracy-pisanki.html
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/96-zolty-kurczak
https://zsmedgl.pl/logopeda/
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III CZĘŚĆ DNIA 

 
 Ćwiczenia słownikowe – Jakie może być jajko? 

Dziecko podaje określenia mówiące o tym, jakie może być jajko, np.: duże, 

małe, świeże, nieświeże, całe, potłuczone, białe, kolorowe.  

 Ćwiczenia grafomotoryczne – „Jajko”. 

Dziecko najpierw rysuje kształt jajka w powietrzu, na stoliku, na dywanie, na 

plecach rodzica. Rodzic demonstruje właściwy kierunek rysowania (od góry,  

z prawej strony ku lewej). 

 „Pisanka wielkanocna” – obijanie paluszków zamoczonych w farbie. 

Szablon jajka pochodzi ze strony: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/pisanki-wyklejania-plastelina-
malowania-kolorowania/ 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/pisanki-wyklejania-plastelina-malowania-kolorowania/
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/pisanki-wyklejania-plastelina-malowania-kolorowania/
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