
RYBKI 7.04.2020 r.

Temat: Pisanki, kraszanki – sztuka ludowa

• „Kącik wielkanocny” – zorganizowanie ekspozycji. Rodzic wraz z dzieckiem przygotowuje
kącik, w którym wyeksponowane będą świąteczne dekoracje, najlepiej, gdyby było to
rękodzieło. Zwraca uwagę na delikatność form i ich różnorodność. Proponuje, by dziecko
wskazało te, które najbardziej mu się podobają i uzasadniły swój wybór. Zachęca do próby
opowiadania o użyteczności, zastosowaniu i o detalach tych przedmiotów.

Potrzebne będą: zgromadzone wytwory sztuki ludowej związane z Wielkanocą

• „Pisanki” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści. Rodzic czyta wiersz i zachęca
do próby opisania wyglądu pisanek. (zał. 1)

Dziecko wymienia przykładowe motywy, które można zobaczyć na pisankach. Rodzic
pokazuje dziecku ilustracje różnych pisanek i wspólnie omawiają różnice w ich wyglądzie.
Prezentując pisanki, rodzic omawia przykładowe techniki dekorowania jajek. Tłumaczy, że
podczas ich przygotowywania też tworzy się świąteczny nastrój.

Potrzebne będą: ilustracje różnych pisanek (zał. 2)

• „Uporządkuj pisanki” – ćwiczenie pamięci. Rodzic zachęca dziecko do nauki wiersza na
pamięć przez zabawę. Recytuje wiersz wraz z pokazywaniem odpowiednich sylwet pisanek.
Dziecko powtarza wiersz, próbuje go zapamiętać. Może również odtwarzać kolejność
występowania danych pisanek w treści wiersza za pomocą odpowiednich sylwet.

Potrzebne będą: sylwety pisanek zgodne z treścią wiersza

 Zapoznanie z aranżacją muzyczną wiersza

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY

• „Budujemy wieże” – zabawa matematyczna. Rodzic prosi, by dziecko usiadło na
podłodze/dywanie, daje mu do dyspozycji dużą ilość klocków. Rodzic uderza
w tamburyn/bębenek/może klaskać np. pięć razy, wówczas dziecko buduje wieżę z tylu
klocków, ile usłyszało dźwięków. Następnie powtarza zabawę kilka razy, za każdym razem
zmieniając ilość dźwięków a dziecko układa kolejne wieże. Dziecko porównuje wysokość wież
przez przeliczenie klocków i przykładanie pasków sztywnego papieru przy podstawie i na
szczycie. Następnie dziecko szereguje wieże w sekwencji malejącej (od najwyższej do
najniższej) i rosnącej.

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY


Potrzebne będą: klocki, tamburyn/bębenek, paski papieru

• „W wielkanocnym koszyczku” – zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność dodawania.
Rodzic prosi, żeby dziecko narysowało na kartce z bloku rysunkowego koszyczek, po czym
daje dziecku kartkę z konturami pisanek. Dziecko wycina 10 pisanek, 5 ozdabia kropeczkami
i 5 paskami, a następnie układa je zgodnie z poleceniem rodzica. Pod koszyczkiem dziecko
rysuje kreski w ilości równej liczbie pisanek (rysując głośno liczy kolejne kreski). Rodzic zadaje
pytania

np.: w koszyczku są dwie pisanki w kropki i cztery pisanki w paski, ile pisanek jest
w koszyczku?

Potrzebne będą: kartki z bloku rysunkowego, kartki z konturami 10 pisanek, flamastry lub
kredki, nożyczki

• „Gaik zielony pięknie ustrojony” – pogadanka i wykonanie gaika. Rodzic tłumaczy, że
tradycja gaika polega na dekorowaniu gałązki sosnowej kolorowymi ozdobami i wstążkami,
a następnie spacerowaniu z nią w celu powitania wiosny. Zachęca do wykonania gaika
zgodnie z tradycją. Dziecko dokonuje wyboru materiałów, tworzy kompozycje, a następnie
omawia ich wygląd.

Potrzebne będą: gałązki sosnowe, wstążki, krepina

Propozycje zabaw ruchowych:

• „Przenieś jajko” – zabawa zręcznościowa. Dziecko podejmuje konkurencję przeniesienia
jajka (piłeczki), pokonując przeszkody. Wspólnie z rodzicem rozkłada przeszkody (woreczki,
zabawki) i ustala sposób przenoszenia jajka. Wygrywa osoba (dziecko lub rodzic), która
najszybciej wróci na swoje miejsce i nie straci „ładunku”.

Potrzebne będą: łyżki, piłeczki pingpongowe lub plastikowe jajka, woreczki, zabawki



Zał. 1

Pisanki

Pisanki, pisanki,

jajka malowane

nie ma Wielkanocy

bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki,

jajka kolorowe,

na nich malowane

bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,

a na drugiej słońce,

śmieją się na trzeciej

laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,

a na piątej gwiazdki.

Na każdej pisance

piękne opowiastki.

Krystyna Różecka; źródło: „Antologia literatury dla najmłodszych”
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