
07.04.2020 WTOREK. Wielkanocne tradycje Pomysł na dziś 
dla Małych Odkrywców to.... Wielkanocne tradycje 

1. Zagadki na dziś: 

Ma złociste rogi  
i kożuszek biały.  
Nie biega po łące,  
bo z cukru jest cały. (baranek cukrowy) 

Wykluły się z jajek,  
są żółciutkie całe.  
Będą z nich kogutki  
albo kurki małe. (kurczaczki) 

Leżą w koszyczku pięknie ułożone. 

 

W kolory i wzory  
mocno ozdobione. (pisanki) 



2. „Pisanki we wzorki” – zabawa ruchowo-naśladowcza na 
podstawie wiersza K. Bayer. Dzieci stoją w kole i rytmicznie 
powtarzają za Rodzicem wiersz z jednoczesnym klaskaniem i 
dzieleniem na sylaby wybranych słów: 

• pisaneczki, PI- SA-NE-CZKI  

• układane, U-KŁA-DA-NE  

• kropeczki, KRO-PE-CZKI  

• złote, ZŁO-TE  

• siedzi, SIE-DZI  

• kotek, KO-TEK  

• ranek, RA-NEK  

• koszu, KO-SZU  

• malowane. MA-LO-WA-NE  
Teraz naszykujcie białą kartkę i kredki.  
Dzieci siadają i naśladują razem z rodzicem rysowanie na 
kartce ilustracji do wiersza. Dzieci mówią głośno to, co 



rysują. Po wykonaniu ćwiczenia rodzic pyta dzieci:  

• Jakie kolory mają wasze narysowane pisanki?.  
Po skończonej pracy, obejrzyjcie grafiki pisanek w Internecie 

„Pisanki” Katarzyna Bayer 

Leżą w koszyczku piękne pisaneczki (dzieci rysują kształt 
dużego jajka)  
kolorowe, malowane, ładnie układane. (dzieci naśladują 
malowanie jajka pędzelkiem) Pierwsza ma kropeczki, (dzieci 
rysują kropeczki)  
druga gwiazdki złote, (dzieci rysują gwiazdeczki)  
a na trzeciej siedzi malowany kotek. (dzieci rysują kotka) 

W ten wielkanocny, wielkanocny ranek poukładam w koszu 
(dzieci rysują kosz) śliczne jajka malowane, kolorowe pisanki. 
(dzieci rysują kształt dużego i małego jajka) 

3. „Kolorowe pisanki i kraszanki” – praca plastyczna. Rodzic 
na białek kartce rysuje duże jajo. Zadaniem dziecka jest 
ozdobienie sylwety jaja tak, by powstała pisanka. Udekorujcie 
je jak tylko chcecie☺ 

4. Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie własnego 
ciała oraz w przestrzeni. 

Weźcie jedno jajko, najlepiej ugotowane na twardo, aby w 
przypadku upadku nie zrobić bałaganu☺ 

1) Dziecko wykonuje polecenia: 

• Połóż jajko przed sobą  



• Połóż jajko za sobą  

• Połóż jajko obok siebie  

• Połóż jajko pomiędzy nogami  

• Trzymaj jajko nad sobą  

2) Druga wersja ćwiczenia wykonywana jest z użyciem krzesła. 

• Połóż jajko na krzesełku  

• Połóż jajko pod krzesełkiem  

• Połóż jajko za krzesełkiem  

• Połóż jajko przed krzesełkiem  

3) Trzecia wersja ćwiczenia – rodzic kładzie jajko po kolei w 
różnych miejscach krzesełka. Dziecko ma za zadanie 
powiedzieć, gdzie leży jajko (na, pod, przed, za – ćwiczymy 
przyimki proste). 

Zadanie na popołudnie: 



Bardzo lubimy dawać „drugie życie” niepotrzebnym już 
rzeczom i materiałom. Dlatego pomysł na dziś dla Was to.... 
Zajączek ze skarpetki 

Na pewno macie w swojej szufladzie jedną niepasującą 
skarpetkę, która zgubiła swoją parę, albo taką w której jest 
dziura. Wykorzystajcie ją do dzisiejszego zadania. 

Jedyne co potrzebujesz to: 
 

Jak to 

1. 2. 

3. 

4. 5. 6. 

• skarpetka,  

• groch/ kukurydza/ ryż/ kasza/ wata  

• wstążka, gumka recepturka  

• nożyczki, klej  

• pompony/ mazaki/ pieprz- coś z czego można zrobić oczy  
zrobić?  
Najpierw odetnij gumkę od skarpety  
Wypełnij skarpetę grochem/ziarnami kukurydzy/ ryżem/ 
kaszą- czym tylko chcesz, możesz włożyć też watę  



Po środku przewiąż wstążką lub użyj gumki recepturki- 
zrób tym sposobem głowę i tułów królika  
To samo zrób, aby stworzyć uszy  
Na górze rozetnij materiał na pół, aby powstały uszy  
Na koniec przyklej oczy i nos.  
Takim prostym sposobem możesz wykonać maskotkę lub 
dekorację na świąteczny stół. Powodzenia !  
PS. Nie zapomnij pochwalić się swoim królikiem. Chętnie 
je zobaczymy.  
Foto: EastCoastMommy.com  

 


