
Zajęcia zdalne ,,Mali odkrywcy” 13.04.21r. 

Temat: Pisanki kraszanki, jajka malowane. 

Rozmowa z dzieckiem na temat niedawno minionych Świąt 

Wielkanocnych, oraz tradycji z nim związanych i obchodzonych w 

waszych domach. 

Jak dawniej ludzie zdobili pisanki (kraszanki) - YouTube 

 

 

Przeczytanie dziecku wiersza ,,Pisanki” Doroty Geller 

,,Pisanki” 

Patrzcie, 

ile na stole pisanek! 

Każda ma oczy 

malowane, 

naklejane. 

Każda ma uśmiech 

kolorowy 

i leży na stole grzecznie, 

żeby się nie potłuc 

https://www.youtube.com/watch?v=GW6i85aVEuQ


przypadkiem 

w dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! 

Pisanki 

nie są do jedzenia 

Z pisanek się wyklują 

świąteczne życzenia! 

 

Omówienie z dzieckiem wiersza.  

Zadanie w podręczniku str. 6 i 7. Wprowadzenie nowej litery j,. J. 

„Wędrujące jajko’ - opowieść ruchowa.  Dzieci gestem 

przedstawiają zaznaczone w tekście wyrazy.  

Basia zazwyczaj kupuje jajka u rolnika na jego wielkim podwórku. 

Mała Ola często jej towarzyszy, ponieważ rolnicze podwórko bardzo 

ją interesuje. Gospodarz ma wiele zwierząt. Są tam dwa psy (dziecko 

naśladuje chód psa na czworaka i szczeka), które szczekają, gdy 

wjeżdża samochód( dzieci trzymają kierownicę i jeżdżą po pokoju ) 

na podwórku. Poza tym rolnik ma jeszcze: świnki(dzieci naśladują 

odgłosy i sposób poruszania się zwierząt), koty, konie,gęsi i 

oczywiście kury, które znoszą jajka. Dzisiaj dziewczynki kupiły np. 

dwadzieścia (rodzic wymienia liczbę, dziecko odlicza) jajek, 

ponieważ za cztery dni jest Wielkanoc. W domu Basia i Ola chcą 

zrobić pisanki. Basia wyjmuje jajka z wytłaczanki i wkłada do 

garnka( dzieci naśladują wkładanie jajek do garnka). Zanim je 

pomalują, muszą je ugotować na twardo. Dwadzieścia jajek 

tańczy(dziecko podskakuje i obraca się wkoło)w bulgoczącej wodzie. 

Ala co się dzieje?Nagle jedno brązowe jajko wyskakuje(wysoko w 

górę do przysiadu) z garnka na podłogę. Nie zauważyła tego Basi i 

Ola, które przygotowywały już kuchenny stół do malowania pisanek. 

Gdy brązowe jajko spadło na podłogę, pojawiła się na nim rysa, ale 

poza tym nic się z nim nie stało. Toczy się(dziecko kładzie się na 

podłodze i turla się) teraz wzdłuż kuchni, p otem po miękkim 

dywanie w przedpokoju, aż pod kaloryfer. Jest tam bardzo przyjemnie 



i ciepło. Jajko zatrzymuje się. W czasie Wielkanocy Ola zbliża się do 

kaloryfera w pokoju i bardzo się dziwi. Słychać cichy pisk (cichutko 

wymawiamy pii, pii pii). Idzie w tym kierunku, aby sprawdzić, co to 

jest. Jak myślicie, co znajdzie? No właśnie! Obok potłuczonej 

brązowej skorupki siedzi małe pisklę ( dzieci naśladują poruszanie się 

i chód pisklęcia). Ola jest zachwycona. To specjalna wielkanocna 

niespodzianka. 

Zadania w książce str. 8 i 9. 

 „Kurczaki” - zabawa ruchowa do piosenki. 

Śpiewające Brzdące - Żółty kurczaczek 😍😍😍 Piosenki dla dzieci 

- YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg

