
10.04.2020 PIĄTEK. Na świątecznym stole 

Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to....świąteczny stół 

1. Przeczytajcie wspólnie wiersz. Rodzic czytając wiersz 
może pokazywać w Internecie grafiki babki lukrowanej, 
cukrowego baranka, kurczaczków. 

„Na wielkanocnym stole” Katarzyna Kuzior-Wierzbowska 

Stoją na stole baby lukrowane,  
a między nimi cukrowy baranek. Pobekuje cicho, stuka 
kopytkami,  
bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami. Ale dwa kurczaki tej 
miski pilnują,  
na baranka groźnie oba popiskują.  
Więc mały baranek w inną stronę zmierza. Kilka listków 
rzeżuchy uskubał z talerza. 



 

2. Ćwiczenia ruchowe: 

• – „Skaczące pisanki” – dzieci stają na wyznaczonej linii i 
skaczą obunóż do końca pokoju.  

• – „Zające na łące” – dzieci wykonują zajęcze skoki (w 
przysiadzie najpierw przekładane są ręce, później nogi) do 
wyznaczonego miejsca.  

• – „Mówiąca pisanka” – dzieci stają na dywanie. Rodzic 
rzuca piłkę kolejno do dziecka, mówiąc: Rzuć, kucając / 
Rzuć, siedząc / Podskocz i rzuć. Dzieci wykonują 



polecenia.  

• – „Kaczuchy” – dzieci chodzą, naśladując kaczuszki 
(kaczy chód, machanie skrzydełkami i kuperkami).  
Po tym ćwiczeniu proponujemy zatańczyć tradycyjne 
„Kaczuszki”.  
https://www.youtube.com/watch?v=5R-DhcdBE8U  
3. „Pisanki” – zabawy matematyczne.  
Pisanki można wykonać samodzielnie. Dziecko wycina 
pisanki (lub z pomocą osoby dorosłej) z kolorowego 
papieru lub koloruje je na konkretne kolory:  
4 niebieskie, 4 zielone, 4 czerwone, 4 żółte  

• Dziecko przelicza wszystkie pisanki.  

• Dziecko dzieli pisanki na kolory – przelicza, ile jest 
pisanek z każdego koloru. Dążymy do wniosku, że pisanek 
w każdym kolorze jest po tyle samo.  

• Pisanki leżą ułożone kolorystycznie. Osoba dorosła opowiada 
dziecku historyjkę: 

Nadeszła Wielkanoc. Cała rodzina Oli i Antka usiadła przy stole 
i zaczęła malować jajka, tworząc piękne pisanki. Ola 
pomalowała dwa jajka na czerwono (dziecko kładzie przed sobą 
2 czerwone pisanki), a Antek jedno na niebiesko (dziecko 
kładzie 1 niebieską pisankę). Kto pomalował więcej pisanek? O 
ile więcej? Ile Ola i Antek mieli razem pomalowanych jajek? 



 
 

• Rodzic snuje dalej opowieść w analogiczny sposób, 
wymieniając pozostałych członków rodziny (mamę, tatę, 
babcię, dziadka). Bierzemy po 2 osoby do porównania ilości 
pisanek. 

•  
Czerwone- niebieskie- czerwone- ....... (dziecko dokłada 
niebieskie, czerwone, niebieskie...)  
Żółte- czerwone- niebieskie -żółte-..........(dziecko dokłada 
kolejne) 

Zabawę powtarzamy 4-5 razy w różnych konfiguracjach. 

Zadanie na popołudnie dla Małych Odkrywców to... 

1. Kurczak na palce. Piosenka o kaczkach : 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44 

foto: womansday.com 

Dziecko tworzy sekwencje (rytmy) z pisanek. Dorosły zaczyna: 



 
 



 



• Co potrzebuję?  
Dwa kółka wycięte z żółtego bloku, piórka lub wycięte z 
papieru skrzydełka, wycięty dziubek z pomarańczowego 
bloku, klej, nożyczki,  

• Jak to zrobić?  
Wytnij dwa kółka żółte z papieru, sklej je ze sobą, w 
jednym z kółek wytnij dwa mniejsze kółka na palce, doklej 
skrzydełka, dziób i grzebień na czubku.  

2. Dzisiaj jest dzień tęczy, dlatego drugim zadaniem dla Was 
będzie wykonanie tęczową pisankę. 

Foto: praktischeinformatie.nl 

• Co będzie potrzebne?  
Blok kolorowy, blok biały, nożyczki, klej. 



 

• Jak to zrobić?  
Najpierw wytnij duże jajo z bloku. Natnij wzdłuż, ale tak aby 
nie przeciąć krawędzi. Następnie wytnijcie paski z kolorowego 
papieru (użyj jak najwięcej żywych kolorów, aby było tęczowo) 
i je przekładajcie przez nacięte szczeliny. Za każdym razem 
kiedy przełożycie paski przyklejcie je na końcach do jaja ☺ 

Koniecznie pochwalcie się swoimi pracami☺ Wesołych 
Świąt☺ 


