
WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!!

Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy uściski i buziaki.                           
Dziś  tematyka  Świąt Wielkanocnych, które się do nas zbliżają.

30.03.2021r ( wtorek)

TEMAT ZAJĘĆ  NA DZISIEJSZY DZIEŃ: Robimy pisanki.



1. Rozwiąż zagadki:

Malowane lub kraszane, na Wielkanoc ozdabiane, to ___________________

Pleciony ze słomy albo z wikliny. W święta do kościoła go zanosimy, to______

Tyle w koszyczku leży pisanek! A pośród nich stoi słodki, cukrowy __________

Zgodnie ze starym, wielkanocnym zwyczajem słodkie prezenty dzieciom 
rozdaje, to _________________

2. Policz  pisanki w koszyczku i wskaż odpowiedni zapis 
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https://mamotoja.pl/adminindex.php?subaction=CMNewsAdmin&substart=list&offset=0&cmc_id=


3. Policz pisanki. Możesz zadanie wykonać słownie patrząc na obrazek.



4. Posłuchaj wiersza pt. „Pisanki”

https://www.youtube.com/watch?v=95tUcHVx3AY

Odpowiedz całym zdaniem na  pytania:
- Jak miała na imię dziewczynka?
- Co było na drugiej pisance?

 Odpowiedz  TAK lub  NIE

W wierszu była:
- była pisanka w gwiazdeczki   
- był zajączek
- była pisanka w kropki
- była pisanka w kwiatuszki
- była pisanka w serduszka
- był koszyczek wielkanocny
- była pisanka ze słoneczkiem

5. Obejrzyj film edukacyjny „Pisanki – polska tradycja”  i opowiedz 
czego dowiedzieliśmy się z filmu?

https://www.youtube.com/watch?v=zp91i-tru7Q

6. Zabawa słownikowa „Dlaczego przed Wielkanocą malujemy jajka?”

Dziecko podaje własne propozycje i opowiada, jakie zwyczaje malowania
pisanek są w jego rodzinie.

7. Przeczytaj napis:

                                       PISANKI
Wskaż taki sam napis:

PISAKI      PISANKA    PISANKI     PISANIE

https://www.youtube.com/watch?v=zp91i-tru7Q
https://www.youtube.com/watch?v=95tUcHVx3AY


8. Przedstaw sytuacje znajdujące się na obrazkach za pomocą liczmanów 
( możesz użyć kredek). Ułóż zadania.



9. Przeczytaj tekst:

To jajka a to pisanki.
Ala ma pisanki. Tomek ma pisanki.
Ta pisanka ma kropki a ta ma paski.
A to co? To pisanka w baranki.

10.Znajdź różnice między obrazkami



11.Patrząc na wzór spróbuj samodzielnie narysować taką samą pisankę.



12. Czy wiecie o co kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek? Jeśli 
jesteście tego ciekawi, posłuchajcie wielkanocnej piosenki.

Możecie  swobodnie poruszać się do muzyki.

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

Czy wiecie o co kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek? Jeśli jesteście 
tego ciekawi, posłuchajcie wielkanocnej piosenki.

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,
Oto wielkanocna świąteczna święconka.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?
Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana

Ref. Pisanki……….

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali,
aż goście świąteczni do drzwi zapukali 
Wielkanocni goście czasu nie tracili 
potłukli pisanki jajkiem się dzielili.

Ref. Pisanki……….

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ
I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU.
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