Agnieszka Strzelczyk
Piątek 10.04.2020
Temat: Pisanki.
Cele:
- poznawanie nowych technik plastycznych
- rozwijanie zdolności manualnych
Pomoce: jajka, klej, serwetki, pędzelek, farbki, barwniki do jajek, flamastry, kolorowe kartki,
kartka biała A4, kredki
Przebieg zajęć:
1. „Świąteczny rysunek” – Rodzic daje dziecku czystą kartkę. Dziecko kładzie przed sobą
kartkę, tak aby krótszy bok kartki mieć bliżej siebie (kartka w pionie). Zadaniem Dziecka jest
rysować zgodnie z poleceniem Rodzica:
- dwie pisanki w prawym górnym rogu
- jedna pisanka w lewym górnym rogu
- cztery pisanki na środku,
- trzy pisanki w lewym dolnym rogu
- jedna pisanka w prawym dolnym rogu
2.Wykonanie dowolnej pisanki, oklejanki, kraszanki. Poniżej propozycje.
- Dzieci wycinają wzory z serwetek. Delikatnie starają się podzielić serwetkę na jak
najcieńsze warstwy. Warstwę, która zawiera wybrany nadruk, dzieci naklejają na jajko.

- Barwienie wcześniej ugotowanych jajek barwnikami spożywczym (lub bez barwienia) i
malowanie wzorków przy użyciu flamastrów.

- Doklejanie do jajek ozdób i zrobienie zajączka

3. Wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 1, s. 52–53 Załącznik 1) – rozwijanie sprawności
grafomotorycznej poprzez rysowanie po śladzie, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
poprzez nalepianie takich samych pisanek, przeliczanie jajek w koszykach.
4. Czytanie „Bajki Wielkanocnej” (Załącznik 2) i sprawdzenie co Dzieci wiedzą o świętach
(Załącznik 2) . Nagranie bajki i zagadki na Państwa mailu.

Dziękując Państwu i Dzieciom
za kolejny tydzień nauki zdalnej,
chciałabym złożyć wszystkim życzenia
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Pomimo wszystko, radosnego, wiosennego nastroju,
oraz wesołego Alleluja.
Agnieszka Strzelczyk
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Załącznik nr 2
Bajeczka Wielkanocna
Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe
Kotki zaczęły wychylać się z pączków.
– Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe Kotki. – Daj nam jeszcze pospać, dlaczego już
musimy wstawać?
A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
– Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle
roboty.
Gdy na gałązkach siedziało już całe stadko puszystych Kotek, Słońce powędrowało dalej.
Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk, puk! I przygrzewało mocno.
– Stuk, stuk! – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się
malutki Kurczaczek.
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną
kokardką.
– Najwyższy czas – powiedziało. – To dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na
Wielkanoc.
Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą trawę, aż
w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę.
– Co się stało, co się stało? – Zajączek przecierał łapką oczy.
– Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez
wielkanocnego Zajączka?
Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś.
– Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
– Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.
– Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwoneczkiem na szyi.
– To już święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich
promykami, nucąc taką piosenkę:
W wielkanocny poranek
dzwoni dzwonkiem baranek,
a Kurczątko z Zajączkiem
podskakuje na łące.
Wielkanocne Kotki,
robiąc miny słodkie,
już wyjrzały z pączka,
siedzą na gałązkach,
kiedy będzie Wielkanoc,
wierzbę pytają.

Załącznik 3
Zagadki Wielkanocne
Święta! Święta nadeszły!
Wstawajmy! Już rano!
Podzielimy się jajeczkiem,
bo dziś przecież...

/Wielkanoc/

Może być z piasku,
Może być siwa,
Może być słodka i lukrem spływać.

/baba/

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem
słodkie upominki każdemu rozdaje.

/zajączek wielkanocny/

Jeden taki dzień
w całym roku mamy,
że gdy nas wodą obleją,
to się nie gniewamy.

/lany poniedziałek/

Choć już Święta blisko
wiatr na dworze dmucha.
Na talerzu, w domu
kiełkuje

/rzeżucha/

Zagląda ciekawie
przez okienko – słonko.
Bo też chce zobaczyć koszyk ze

/święconką/

W wielkanocnym koszyczku
leżeć będą sobie.
Zanim je tam włożę,
ślicznie je ozdobię.

/pisanki/

Tyle w koszyczku
leży pisanek!
A pośród nich
słodki...

/baranek/

