
MATERIAŁY DO PRACY Z DZIECKIEM W DOMU (30.03-03.04.2020r) 

Temat kompleksowy: PISANKI, KRASZANKI 

 

1.Wysłuchanie wiersza ,,PISANKI” Stanisław Aleksandrzak, rozmowa na temat wiersza 

,,jakie wzory miały pisanki?’’, ,,jakie kolory miały pisanki?’’, ,,jak miały na imię 

dziewczynki, które ozdabiały wielkanocne jajka?’’ 

 

 Dzieci obsiadły stół i malują pisanki: 

 pierwsza - ma kreski, 

 druga - ma kółka złote, 

 trzecia - drobne kwiaty, 

 czwarta - dużo kropek, 

 piąta - srebrne gwiazdki, 

 szósta - znów zygzaki, 

 siódma - barwne kwiaty jak astry lub maki, 

 ósma - wąskie szlaczki z zieloniutkich listków, 

 dziewiąta - największa - ma już prawie wszystko: 

 i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele, 

 i czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń, 

 i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał, 

 dumne były z niego Hania i Małgosia... 

 

2. Rozmowa o pisankach i kraszankach 

KRASZANKA – pochodzi od metody barwienia jaj, tak zwanego kraszenia, które polegało 

na farbowaniu na jeden kolor, bez wzoru. 

 



 

PISANKI to jajka pokryte wzorem za pomocy wosku. Obecnie wszystkie różnobarwnie 

pomalowane jajka to pisanki. 

 

 
 

3. Wierszowanka – pokazywanka Monika Sobkowiak 

Ręce w dole, ręce w górze, 

Rysujemy koło duże, 

Skok do góry, ręce w bok, 

Teraz w przód zrób jeden krok, 

Skok do tyłu, skok na jednej nodze, 

Teraz usiądź na podłodze. 

 

4. Eksperyment z jajkiem - GUMOWE JAJO 

Czego potrzeba? 

jajko (surowe) 

ocet  

kubek 

talerzyk 

Jajo wrzucamy do octu i zakrywamy talerzem. Ten kwaśny zapach jest konieczny. 

Zostawiamy całość na jedną dobę. W tym czasie ocet ścina białko, na skorupce widać 

bąbelki uciekającego powietrza. Po upływie jednego dnia, obieramy jajo ze skorupki i 

sprawdzamy co tam się wydarzyło. Po obraniu jajko wygląda jak ugotowane na twardo. Jest 

natomiast bardzo plastyczne. Jeśli dłużej posiedzi w occie, zaczyna się nawet odbijać.  

 

5. Karta pracy rysowanie po śladzie 



jajko po sladzie.pdf

 
6. Lepienie z gliny, czy plasteliny jajek wielkanocnych różnej wielkości. Porównywanie ich 

wielkości, ułożenie od najmniejszego do największego. 

 

7. Praca plastyczna – PISANKA 

Potrzebna: kolorowa kartka papieru, nożyczki, plastelina, kolorowe cekiny, kuleczki, małe 

guziczki itp. 

 
 

8. Ćwiczenia narządów mowy 

Rodzic demonstruje ćwiczenia, a dziecko je naśladuje 

Jajko – dziecko otwiera i zamyka wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko 

Gorące jajko – dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszcza ustami, naśladując 

dmuchanie na jajka 

Wkładamy jajka do koszyczka – dziecko unosi język za zęby i trzyma go tam, a następnie 

przelicza kolejne jajka 

Okrągłe rogi baranka – dziecko rysuje językiem kółeczka, przesuwając czubek po górnej               

i dolnej wardze 

Baranki na hali – dziecko opiera czubek języka raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi 

zębami 

 

9. Zabawa dotykowa ,,Jajko’’ 

Potrzebne: karton bądź worek, kilka przedmiotów (zabawek), mała piłka bądź piłeczka 

styropianowa 

Zadaniem dziecka jest za pomocą dotyku przy zamkniętych oczach odnaleźć piłkę wśród 

przedmiotów znajdujących się w kartonie/worku 

 

10. Karta pracy – znajdź 5 różnic 

znajdź 5 różnic.pdf

 
 

11. Ćwiczenia gimnastyczne z elementami metody R .Labana  

Potrzebne: nakrętka od dużej plastikowej butelki – po mleku bądź wodzie mineralnej, hula-

hop 

 Wyczucie własnego ciała 

 Dziecko trzyma w prawej ręce nakrętkę. Dotyka nakrętką poszczególnych części 

ciała zaczynając od głowy (prawa ręka dotyka lewej strony). Następnie przełożenie 

nakrętki do lewej ręki i dotykanie nią prawej strony. 



 

 Wyczucie ciężaru 

Dziecko kładzie nakrętkę na podłodze. Przechodzi do lekkiego rozkroku powoli 

biorąc nakrętkę w ręce. Ruchy wykonuje w taki sposób, jakby nakrętka była bardzo 

ciężka. Próbuje ją przenieść w inne miejsce. Po wykonaniu zadania "bardzo się 

cieszy", że udało się mu przenieść tak duży ciężar - ruchy żywe, wesołe. 

 

  Ćwiczenie z elementem czworakowania 

Przed dzieckiem leży nakrętka. Czworakując dziecko popycha nakrętkę rękami, 

kierując się w dowolną stronę pokoju. Co jakiś czas odpoczywa w dowolnej pozycji. 

 

 Rzuty 

Rodzic trzyma w rękach koło hula-hop. Dziecko rzuca nakrętkę w taki sposób, aby 

trafiła ona w koło. Wspólnie liczymy punkty 

 

 Ćwiczenie wyprostne 

Dziecko z rodzicem dobierają się parami. Jedno przechodzi do siadu skrzyżnego. 

Drugie stoi przed nim trzymając w rękach dwie nakrętki i unosząc wysoko ręce. 

Dziecko siedzące także unosi ręce wysoko w górę, nie odrywając pośladków od 

podłogi. 

 

 Ćwiczenie przeciw płaskiej stopie 

Dziecko przechodzi do siadu. Nogi swobodnie wyciągnięte w przód. Próbuje palcami 

raz lewej, raz prawej stopy chwycić nakrętkę. 

 

12. Piosenka ,,Pisanki’’ B. Formy – nauka refrenu i akompaniament do piosenki z 

pomocą dostępnych w domu instrumentów ( jeżeli nie ma instrumentów, to mogą być 

pokrywki od garnka, garnek i łyżka itp.) 

 

pisanki.mp3

 
 

Pisanki, kraszanki, 

piękne, kolorowe, 

czerwone, niebieskie, 

żółte i brązowe. 

 

Ref) Święta, święta, święta, 

jajka malowane, 

każdy do koszyczka 

pisankę dostanie. 

 

Dziś na nich malują 

 dzieci kogucika, 



który się wygrzewa 

 w słoneczka promykach 

 

Ref) Święta, święta, święta… 

 

Na stole świątecznym 

kurczątka, baranki, 

na białym obrusie 

są nasze pisanki. 

 

Ref) Święta, święta, święta… 

 

13. ,,Kurczęta i pisanki’’ – klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy 

Potrzebne: 3 szablony pisanek wycięte z kolorowego papieru w różne wzorki: 

paski, kwiatki i kropki  oraz 4 kurczaczki w wzorki: paski, kwiatki, kropki, zygzaki 

 

Dziecko ogląda pisanki i określa ich wzory, następnie ogląda kurczaczki, określa 

ich wzory i dopasowuje do pisanek, np.: pisanka w kropki – kurczaczek w kropki. 

Umieszcza kurczaczki nad pisankami. Zwrócenie uwagi, że jeden kurczaczek 

został bez pisanki. Określenie czego jest więcej – kurczaczków czy pisanek. 

Przeliczanie pisanek i kurczaczków. 

 

 Dnia 02.04.2020 r jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI. 

Warto w tym dniu poczytać z dzieckiem książeczki. Poniżej podaję parę 

materiałów do pracy w domu i kilka tytułów ciekawych książek dla dzieci 

 

 

 „Czym różnią się książki?”- zabawa dydaktyczna 

 

Dziecko z rodzicem układa różne książki na kocyku i rozmawiają o nich. 

- Czy wszystkie książki są takie same? 

- Jakiej wielkości mogą być książki? 

- Proszę wskazać jakąś dużą/ małą książkę. 

- Czy wszystkie książki mają taką samą grubość? 

- Proszę wskazać książkę, która jest gruba/cienka? 

- Czy wszystkie książki mają taki sam kolor? 

- Wskażcie jakąś książkę i powiedzcie, w jakim jest kolorze? 

 

 „Małe-duże”- zabawa ruchowa. 

 

Rodzic rozkłada na dywanie kolorowe obręcze. Wewnątrz nich umieszcza książki małe i 

duże. 



Podczas trwania utworu, dziecko swobodnie porusza się po dywanie. Na pauzę w muzyce 

rodzic podaje hasło: duże lub małe, a zadaniem dziecka jest ustawić się przy obręczy, 

wewnątrz której znajduje się odpowiedniej wielkości książka. 

 

 Omówienie zasad korzystania z książek. Dziecko poszukuje odpowiedzi na pytanie, 

jak należy dbać o książki, aby się nie niszczyły.  

 

Dzieci powinny zwrócić uwagę na konieczność mycia rąk przed oglądaniem książek, 

delikatne przekładanie stron i odkładanie książek na swoje miejsce. Nie można niszczyć 

książek, rysować po nich, nie wolno ich także rwać.  

 

Zabawa ruchowa ,,Chodzimy z książkami’’ 

 

Rodzic prosi, by dziecko położyło sobie książkę na głowie. Jego zadaniem jest takie 

chodzenie po pokoju, aby książka nie spadły mu z głowy.  Aby nieco utrudnić mu zadanie, 

rodzic może wprowadzić zasadę start!, stop! – na hasło stop! -dziecko zatrzymuje się, a na 

hasło start!- ponownie się porusza. 

  

 

Wykonanie zakładki do książki  
Dziecko wspólnie z rodzicem wycina z kolorowego papieru w kształcie prostokąta zakładkę 

do książki i ją ozdabiają dostępnymi materiałami 

 

Tytuły ciekawych książek dla dzieci: 

 ,,Zostań w domu’’ – darmowa książka do pobrania 
http://przedszkole1.waw.pl/files/283/zostan-w-domu-dla-dzieci.pdf 

A poniżej instrukcja mycia rączek, tak ważna teraz😊 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=fxxx2myt_eI&feature=emb_title 

 ,,Nasze małe MY’’ 

 ,,Edzio i tajemnica zupy’’ 

 ,,Maleńki król’’ 

 ,,Sam i Watson przeganiają gniew’’ 

 

ŻYCZĘ UDANEGO CZYTANIA I MIŁEJ ZABAWY😊 

 

 

 

 

 

 

 

http://przedszkole1.waw.pl/files/283/zostan-w-domu-dla-dzieci.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=fxxx2myt_eI&feature=emb_title

