
RYBKI 6.04.2020 r.

Temat: Przedświąteczne przygotowania

• „Wielkanocne hodowle” – prace hodowlane w domowym kąciku przyrody. Rodzic
przedstawia dziecku cel działań – wysiew rzeżuchy, która będzie świąteczną dekoracją.
Dziecko starannie wykonuje zadanie, w swojej skorupce lub na małym talerzyku, w miseczce.
Opowiada o kolejności czynności i warunkach, jakie muszą mieć zapewnione rośliny, aby
prawidłowo rosły. Rodzic zakłada dwie dodatkowe hodowle w celu obserwacji
z wykorzystaniem lupy.

Potrzebne będą: nasiona rzeżuchy, skorupki od jaj lub małe talerzyki, miseczki, wata, woda,
lupa

• „Bajeczka wielkanocna” – słuchanie bajki i rozmowa na temat jej treści (zał. 1). Rodzic czyta
dziecku bajkę i zachęca do odpowiedzi na pytania, np.:

- Kogo budziło słonko?

- Dlaczego to robiło?

- W jaki sposób lubisz być budzona/budzony?

Dziecko odpowiada na pytania i omawia treść utworu.

• „Kogo budzi wiosenne słońce?” – zabawa ruchowo-naśladowcza. Rodzic ustala z dzieckiem,
że to on pierwszy będzie w zabawie „słońcem” . Zadaniem „słońca” jest budzenie postaci
występujących w „Bajeczce wielkanocnej”. Dziecko na prośbę rodzica naśladuje poruszanie
się, układanie się do snu kotka, kurczaczka, zajączka, baranka i reaguje na budzenie przez
„słońce”. Zabawę powtarzamy klika razy, zmieniając osobę odgrywające rolę „słońca”.

Potrzebna będzie: opaska ze słońcem

• „Święta tuż, tuż” – rozmowa kierowana. Rodzic zachęca dziecko do wypowiedzi na temat
świąt i tradycji wielkanocnych. Zwraca uwagę na potrzebę bliskości i odpowiedniego nastroju.
Dziecko zastanawia się nad swoim udziałem w tworzeniu świątecznej atmosfery (sprzątanie,
dekorowanie). Wspólnie z rodzicem i ew. rodzeństwem ustalają zakres prac, które mogą
wykonać, chcąc ułatwić rodzicom czynności porządkowe i organizacyjne.

• „Barwne pisanki” – zapoznanie z różnymi technikami zdobienia jajek z wykorzystaniem
obrazka (zał. 2). Dziecko przygląda się fotografiom przedstawiającym ozdobne jajka
wykonane przez m.in. Petera Carla Faberge’a oraz polskie pisanki i kraszanki. Rodzic może



opowiedzieć o technikach ich wykonania (jaja Faberge’a były wykonane przez złotnika
z wykorzystaniem złota, srebra i drogich kamieni szlachetnych; natomiast pisanki i kraszanki
są tradycyjnie wykonywane przez polskie gospodynie – maluje się na nich zdobienia za
pomocą rozgrzanego wosku, a następnie gotuje w barwnikach pochodzenia naturalnego lub
wydziera na barwionych jajkach różne ozdoby za pomocą zaostrzonych przedmiotów).
Zadaniem dziecka jest wykonanie zdobień na przygotowanych przez rodzica, wyciętych
z papieru pisankach, według własnego pomysłu.

Potrzebne będą: kredki, mazaki, farbki

• „Wielkanocny zajączek” – praca plastyczno-techniczna. Dziecko wycina zajączka z grubszej
kartki (zał. 3) i składa go według instrukcji rodzica, tak aby powstał koszyczek. Gotowy,
ozdobiony koszyczek wykorzystać można jako ozdobę wielkanocnego stołu.

Potrzebne będą: klej, nożyczki, wstążeczki

• „Wielkanocne puzzle” – ćwiczenie spostrzegawczości. Rodzic zachęca dziecko do podjęcia
próby ułożenia obrazków z pociętych na różne części pocztówek. Jeśli dziecko będzie miało
trudności, może pracować w parze z rodzicem/rodzeństwem. Jeśli będzie to zadanie proste,
może układać obrazki na czas. Na koniec eksponuje gotowe obrazki i omawia, co jest na nich
przedstawione.

Potrzebne będą: pocięte karty świąteczne

• „Kogut i kurki” – zabawa bieżna z elementami orientacji. Rodzic będzie kogutem. Dziecko
„kurka” spaceruje swobodnie i naśladuje dziobanie ziarenek. „Kogut” przygląda się, a kiedy
zapieje: „kukuryku”, „kurka” chowa się do „kurnika”, czyli w wyznaczone wcześniej miejsce.

• „Wielkanocny kurczaczek” – kreślenie palcem lub patyczkiem na tacce z wysypaną
kaszą/ryżem. Rodzic zachęca dziecko do rysowania sylwet kurczaków. Zwraca uwagę na to,
by dziecko zachowywało płynność ruchów.

Potrzebne będą: patyki np. do szaszłyków, tacka, kasza/ryż/piasek kinetyczny



Zał. 1

„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 gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, 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 dzwonkiem 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 Zającem

Podskakuje na łące.

Wielkanocne Kotki,

Robiąc miny słodkie,

Już wyjrzały z pączka,

Siedzą na gałązkach,

Kiedy będzie Wielkanoc

Wierzbę pytają.

Agnieszka Galica

Źródło: „Antologia literatury dla najmłodszych”, red. A. Pietrzykowska, A. Wierniuk, Krajowa
Agencja Wydawnicza, Warszawa 2001, s. 113



Zał. 2

Zobacz, jak można ozdobić wielkanocne jajka. Ozdób wielkanocne pisanki według
własnego pomysłu, ale zrób to tak, żeby każda z nich była inna.



Zał. 3


