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                                                 31.03 2021r.  

TEMAT DNIA: Wzorzyste pisanki 

 

1.„Moje pisanki” – rozwijanie koncentracji uwagi „Małe i duże, białe i żółte” – 

poznanie budowy jajka. Dzieci oglądają jajko kurze i przepiórcze, dopasowują 

je do ilustracji ptaka.  Ostrożnie na talerzyku kręcą  jajami, po kolei: 2 kurzymi i 

2 przepiórczymi. Obsrewujemy że,surowe kręcą sie szybciej niż 

ugotowane.Rozbijamy jajka  do miseczek. Dzieci porównują wielkości 

zawartości obu jajek. Omawiamy budowę: żółtko, białko, skorupka, błona. 

Potem kroimy ugotowane jajka na pół,i sprawdzamy czy jest w nich tyle samo 

białka i żółtka, co w surowych, czym się różnią od surowych.  

• Pomoce: po 2 jajka kurze i przepiórki (jedno ugotowane, jedno surowe), 

miseczka, talerzyki, nóż, ilustracja kury i przepiórki 

 2. „Wstążeczki” – ćwiczenie mięśni grzbietu. Dzieci siedzą na dywanie, 

trzymając w dłoni pasek krepiny. Przekładają go za plecami z ręki prawej do ręki, 

unoszą lewą rękę nad głowę i machają wstążeczką, opuszczają, przekładają za 

plecami wstążkę do ręki prawej, podnoszą ją nad głowę i machają. Ćwiczenie 

powtarzają 3 razy.  

• paski kolorowej krepiny 

3. „Znajdź swój sposób na ozdobienie pisanki” – przybliżenie tradycji ozdabiania 

jajek. Pokazujemy dzieciom pisanki zdobione różnymi technikami, omawiamy te 

techniki (malowanie, oklejanie, wydrapywanie za pomocą igły lub wykałaczki)i. 

Następnie układamy 4 różne pisanki w rzędzie, dzieci przyglądają się im chwilę i 

zamykają oczy,nastepnie  zakrywamy jedną z nich, a dzieci odgadują, jak 

wyglądała.  

• pisanki ozdobione różnymi technikami, serwetka 

4. Pisanki-ćwiczenia sprawności manualnej- praca plastyczna dzieci wykonują 

pisanki według własnego pomysłu. 

 

                                   

 

                              



                               ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE  

 

 

1.Masażyk relaksacyjny (z rodzicami): 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 
Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach (uderzenia paluszkami- 

kropki) 

Była też w paseczki (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi) 

 

2. Zabawa oddechowa - zdmuchnij piórko 

Połóż na stole piórko lub kilka delikatnych, kolorowych piórek. To ćwiczenie 

polega na rywalizacji kto zdmuchnie pierwszy piórko na podłogę po stronie 

przeciwnika! Ważne: przypominamy  dziecku, że powietrze wdychamy nosem, 

a wydychamy ustami.  

3. Bajka logopedyczna o Wielkanocy 

Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia upiec ciasto. Do 

miski (dziecko robi z języka „miskę” – przód i boki języka unosi ku górze, tak 

by na środku powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier, dodaje masło 

(dziecko wysuwa język z buzi, a potem go chowa, przesuwając nim po górnej 

wardze, górnych zębach i podniebieniu). 

Rozbija jajka (dziecko szeroko buzię, uderza czubkiem języka w jedno miejsce 

na podniebieniu). Wszystkie składniki miesza (obraca językiem w buzi). Ciasto 

już się upiekło. 

Następnie Pan Języczek maluje jaja – wkłada je do kubeczków z barwnikami 

(przesuwa język po górnych zębach i podniebieniu) i rysuje na jajach wzorki – 

kropki (dziecko dotyka językiem różnych miejsc na podniebieniu) i kreski 

(dziecko porusza językiem na boki). Cieszy się pan Języczek (uśmiechamy się 

szeroko, nie pokazując zębów), bo może już świętować. 

 

Życzymy owocnej pracy, 

Nauczycielki z gr. XIII 


