Temat dnia: Pisanki kraszanki. 30.03.2021r.
Witajcie drogie dzieci! Jak podobała się Wam piosenka ,,Wielkanocne powitanie”? Ja bardzo
lubię tę piosenkę. Czy zrobiłyście wielkanocną serwetkę? Moja leży na stoliku. A wasza?
Zadanie 1.
Co to jest? Tak to kurze jajko. Ma twardą skorupkę, jest owalne. Znosi jajka kura.

Robimy czary mary i zamieniamy się w jajeczko. Układamy kilka zdań: Gdybym był jajkiem
to,………/dokończ zdanie/.
Zdanie 2.
,,Wielkanocna pocztówka”
Znajdź w swoim domu wielkanocną pocztówkę. Co jest na pocztówce? Nazwij pełnym zdaniem.
Potem rozetnij ją na 4-6 części, pomieszaj je i spróbuj ułożyć w całość. Wspaniale! Udało się Ci!
Spróbuj z mamą, tatą przeczytać napis na pocztówce/ wskazując palcem/

Zadanie 3.
Posłuchajcie wiersza D. Gellner ,,Pisanki”
Patrzcie,
ile na stole pisanek!
Każda ma oczy
malowane,
naklejane.
Każda ma uśmiech
kolorowy
i leży na stole grzecznie,
żeby się nie potłuc
przypadkiem
w dzień świąteczny.
Ale pamiętajcie!
Pisanki
nie są do jedzenia
Z pisanek się wyklują
świąteczne życzenia!

Co robią jajka na stole? Jaką mają minę? Dlaczego są grzeczne? Co wykluje się z jajek?
Policz jajka na stole. Wskaż jajko niebieskie, zielone, żółte? Jaki kolor lubisz najbardziej?

Zadanie 4.
,,Pisankowe wzorki” - lepienie z plasteliny
Popatrzcie na obrazki.
To są pisanki ludowe. Jakie widzisz wzorki i kolory?

To są pisanki wykonane w domu.

Policz jajka na dowolnym obrazku. Pokaż jajko w paski, gwiazdki, kropki. Wyklaszcz słowo: pi-sanki, jaj-ko./każda sylaba to klaśnięcie/.
Dziś będziemy ozdabiać jajka we wzorki. Potrzebny będzie szablon jajka, plastelina, kredki i inne
ozdoby znajdujące się w domu. Poproś mamę, tatę o wycięcie z papieru jajka. Ozdób plasteliną,

kredkami. Pamiętaj o wypełnieniu całej powierzchni jajka. Piękne jajeczko naklej na kartkę. Naklej
napis Wielkanoc, a z drugiej strony kartki poproś o napisanie twojego imienia.

WIELKANOC

Na zakończenie pobawmy się przy piosence ,,Wielkanocne powitanie”
https://www.youtube.com/watch?v=LUscwVMu5PM
Zabawy z jajkiem.
Wybitka/waletka
To zabawa wielkanocna, która odbywa się każdego roku pewnie w każdym domu, w którym są dzieci, choć jej
nazwa brzmi nieco tajemniczo… Waletka to nic innego jak stukanie się ugotowanymi jajkami, by stłuc jajka
przeciwników. Wygrywa ten, kogo jajko jest najmniej uszkodzone. Po zabawie wszystkie rozbite jajka najlepiej
od razu obrać i zjeść lub wykorzystać do żurku wielkanocnego.
Poszukiwacze słodkich skarbów
W tej zabawie bardzo chętnie biorą udział wszystkie dzieci. Każde 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.
I inne zabawy z jajkiem…….
https://mamotoja.pl/zabawy-wielkanocne-najlepsze-pomysly-na-zabawe-z-jajkami,wielkanocartykul,28549,r1p1.html

