
KRĄG TEMATYCZNY: Wielkanoc 
                                                               Scenariusz zajęć 

                                            Środa 07.04.2021 

                                   Temat dnia: Robimy pisanki 

 

Dzień dobry Motylki! 

Witamy Was w środę.  

Zabawy ruchowe z Pipi i Myszką Minnie - Odcinek 2 

https://youtu.be/H0I1BRT3N7M 

 

1. „W chowanego z pisanką” – zabawa integracyjna. 

 Dziecko zakrywa na chwilę oczy lub wychodzi z pokoju, Rodzic w dowolnym miejscu 
chowa styropianowe jajko(lub inny przedmiot). Zapraszamy osobę, która była za drzwiami. 
Ma ona znaleźć jajko(lub inny przedmiot), kierując się wskazówkami co do odległości: 
najdalej, daleko, blisko, bliżej, najbliżej, jest. Gdy odnajdzie jajko, teraz ono chowa, a Rodzic 
szuka. 

2. „Pisankowe przygody” – zabawa językowa.                                                                                  

 Dziecko siedzi z rodzicem na dywanie, Rodzic ma styropianowe jajko(lub papierowe)                        
i zaczyna opowiadać historię, np. Było sobie jajko, które bardzo się nudziło. Przekazuje jajko 
dziecku, a ten powtarza zdanie i dokłada swoje. Powtarzamy zabawę dokładając nowe zdania. 

 

https://youtu.be/H0I1BRT3N7M
https://www.youtube.com/embed/H0I1BRT3N7M?feature=oembed


3. „Przygoda jajka” – zabawa plastyczna.                                                                                      

Dziecko z rodzicem rysują ilustracje do stworzonego opowiadania. Przed przystąpieniem do 
pracy ustalamy, jaką scenę będzie rysowało każde z nich. Na koniec układamy album                          
z pracami – robimy stronę tytułową, dziecko chętne na komputerze pisze tytuł                                     
i autorów, dziurkaczem robi dziurki we wszystkich kartkach tak, by za pomocą sznurka 
związać je w książkę. 

Zdjęcia ilustracji opowiadania proszę o przysłanie na Messenger. Po powrocie poproszę 
Was  o przyniesienie prac do przedszkola. 

4. Zajęcia 2. Zabawy przy piosence Pisanki, kraszanki, jaka wielkanocne 

Osłuchanie z piosenką:. Pisanki, kraszanki, jaka wielkanocne 

 

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, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

 

 



3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  

potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

https://youtu.be/qKY9oeELKn4 

 

Aktywne słuchanie piosenki – podczas słuchania dzieci siedzą wygodnie i wykonują dowolne 
ruchy górną częścią tułowia, rękami, głową. 

- Rozmowa na temat treści piosenki – dzieci starają się odpowiadać na pytania Rodzica. 
cytując tekst. 

- Dzieci realizują rytm piosenki – klaszcząc, tupiąc, wybijając rytm na woreczkach dwiema 
złączonymi rękami, ręką wiodącą, ręką drugą i znowu ręką  wiodącą. 

- Zabawa ruchowa do piosenki – według pomysłu Rodzica. 

- Analiza słuchowa zdań z piosenki, podział zdań na wyrazy – wystukiwanie ich liczby dłonią 
o podłogę. 

- Analiza i synteza słuchowa sylabowa wybranych wyrazów – wyklaskiwanie sylab, liczenie 
sylab. 

- Nauka pierwszej zwrotki i refrenu piosenki na pamięć 

https://youtu.be/qKY9oeELKn4
https://www.youtube.com/embed/qKY9oeELKn4?feature=oembed


5. Praca z KP3.54 – ćwiczenia w czytaniu i liczeniu, kolorowanie według instrukcji, 
logiczne myślenie. 

Karta pracy w załączniku  

6. Zajączek” – praca plastyczna według instrukcji obrazkowej z wykorzystaniem KP3.63. 

Wycinanie, składanie papieru według instrukcji, łączenie elementów.DLA CHĘTNYCH!!! 


