
Propozycja zadań na 02.04.2021 ( piątek) 

1,,Pisanki” wiersz Krystyna Parnowska - Różecka  
Pisanki, pisanki, jajka malowane  

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek  

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe  

Na nich malowane bajki pisankowe  

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce  

Śmieją się z trzeciej laleczki tańczące  

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki  

Na każdej pisance piękne opowiastki.  

  

Pytania do wiersza 

 O czym opowiada wiersz? 

 Jakie rysunki są umieszczone na barwnych pisankach? 

 Kto śmiał się z trzeciej pisanki? 

 Jak nazywają się święta podczas których min. malujemy  na kolorowo jajka? 

 

2.” Kurczątko” działalność plastyczna.( załącznik nr 1) 
3. „Kolorowe zajączki” zabawa ruchowa. Przygotowujemy karty (załącznik Nr 2) i za 

pomocą taśmy mocujemy je do podłogi. Ustawiamy je w dowolnej kolejności. Pierwsza opcja 

dla najmłodszych: wypowiadamy głośno nazwy kolorów i prosimy, żeby dziecko na nie 

skoczyło. druga  opcja: dziecko ma zadanie skoczyć na dane kolory oprócz jednego przez nas 

wybranego. Jeżeli się pomyli – odpada. trzecia opcja: mówimy w jednym ciągu kolory kart po 

których ma skakać dziecko, np. zielony, czerwony, żółty, niebieski. Dobre ćwiczenie na 

wzmocnienie pamięci . „Poszukiwacze słodkich skarbów” zabawa ruchowa. W tej zabawie 

chętnie biorą udział wszystkie dzieci .Dziecko otrzymuje swój koszyk i musi odnaleźć 

czekoladowe jajka poukrywane w różnych dziwnych miejscach w całym domu (albo w 

ogródku). Tu nie ma wygranych i przegranych, liczy się dobra zabawa, a nagrodą jest liczba 

jajek, którą się znalazło. Po zabawie można je bezkarnie spałaszować. 

 

4.” Rymowanki” zabawa dydaktyczna. Zadaniem dziecka jest powtórzenie tekstu z 

różnymi emocjami i w różnych pozycjach ( np.: radośnie, smutno, ze złością) 

Dwa kurczaczki się spotkały i pisankę dać nam chciały. 

5. „ Jajko malowane” zabawa manualna ( załącznik nr 3 ) 

Dziecko wykleja jajko za pomocą barwnej plasteliny. Zadaniem dziecka jest samodzielnie 

wyszukać kolor by był identyczny z podanym na szablonie pisanki . Należy pamiętać aby 

dziecko wyklejało małą  ilością masy plastycznej i starannie rozprowadziło ją w kółeczku. 


