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Temat: Pisanki

1. "Wydmuszki" - słuchanie wiersza D. Gellner

Przed owalnym lustrem tłoczą się wydmuszki,

przymierzają przed nim pisankowe ciuszki.

Już w lustrze różowo, zielono i biało,

a wydmuszkom ciągle kolorów za mało.

Zajrzały do szuflad, szafy otworzyły,

kropeczki, paseczki na siebie włożyły.

Gdy tyle kolorów w lustrze się odbiło -

to w końcu się lustro w pisankę zmieniło!

2. "Jajka nie tylko malowane" - rodzic prezentuje dziecku różne techniki plastyczne (zał.1),

od których pochodzą nazwy jajek zdobionych na Wielkanoc np.:

pisanka - jajko, na którym wzory są "pisane" woskiem,

kraszanka - jajko zabarwione na jeden kolor

Dziecko opisuje ich wygląd i odpowiada na pytania:

- Czym różnią się od siebie jajka?

- Jakie materiały zostały użyte do ich ozdobienia?

3. "W roli głównej jajko" - zabawa badawcza. Dziecko obiera ze skorupki i z pomocą

rodzica, kroi, ugotowane na twardo i na miękko jajka, wybija ze skorupek jajko surowe

(uprzednio wymyte i wyparzone). Dziecko dotyka, rozgniata, wącha, ogląda (może być przez

lupę). Porównuje je, dzieli się wnioskami i obserwacjami.

4. "Kurczaki" - rodzic przedstawia dziecku etapy rozwoju kurczaka. Czyta dziecku tekst,

a dziecko dopasowuje obrazki (zał.2) pasujące do przeczytanego tekstu:

- Była sobie kura (obrazek z kurą)

- ta kura zniosła jajko (obrazek z jajkiem)

- z jajka wykluło się malutkie kurczątko (obrazek z kurczakiem)



- które rosło, rosło i rosło i w końcu z malutkiego żółciutkiego kurczątka wyrosła kurka

(obrazek z dużą kurą)

- kurka wyrosła na dużą kurę i była całkiem podobna do mamy (obrazek z dużą kurą)

- potem zniosła jajko (kolejny obrazek z jajkiem)

- z jajka wylęgło się malutkie, żółtciutkie kurczątko, a z niego wyrósł kogutek (obrazek

z małym kogucikiem)

- z małego kogucika wyrósł dumny kogut (obrazek z dorosłym kogutem)

Rodzic prosi, aby dziecko spróbowało opowiedzieć tekst własnymi słowami. Starajmy się,

aby dziecko wypowiadało się całymi, pełnymi zdaniami.

5. "Jajko na łyżce" - zabawa ruchowa

Rodzic wyznacza dziecku trasę wzdłuż pokoju. Zadaniem dziecka jest sprawne przebycie

drogi z jajkiem na łyżce i umieszczeniu go w wielkanocnym koszyczku.

6. "Kurczątko" - rysowane wierszyki (zał.3)

7. "Pisanki" - karta pracy (zał.4)
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