
31. 03.2021 

 

TEMAT DNIA: KOLOROWE PISANKI 

 

Cel: rozwijanie umiejętności tworzenia pojęcia do podanej definicji, doskonalenie 

umiejętności sprawnego przeliczania, rozwijanie motoryki małej oraz koordynacji 

wzrokowo- ruchowej 

 

 

Podstawa programowa: 

OBSZAR POZNAWCZY 

5. Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych 

historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki. 

15. Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych 

czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 

0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji 

użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego  

OBSZAR FIZYCZNY 

7. Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, 

małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu 

pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (słucham) (mówię, opowiadam) 

 

 

ZAGADKI SŁOWNE 
 

Leży w koszyczku 

pięknie wystrojone, 

malowane, pisane, 

drapane lub kraszone. 

(pisanki) 

 

Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, 

więc każde dziecko na niego czeka. 

Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne, 

bo on susami – kic! Kic! Ucieka. 

(zajączek) 

 

Mały, żółty ptaszek 

z jajka się wykluwa, 

zamiast piór ma puszek, 

więc jeszcze nie fruwa 

(kurczaczek) 

 

Wiklinowy koszyk 

pięknie ozdobiony, 

święconymi produktami 

po brzegi wypełniony. 

(święconka) 

 

Co to za gałązka, 

co kotków ma bez liku 

i chociaż nie zamruczy – 

miła jest w dotyku? 

(bazie kotki) 

 

 
 

 

 

 



(piszę, praca z książką) 

 

PRACA Z KSIĄŻKA- KP. 2 str. 23-  

Ćwiczenia małej motoryki. 

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Kolorowanie rysunku koszyka wielkanocnego. 

Wycinanie i układanie obrazka. 

 

 

(liczę) 

 

Liczymy pisanki- pokoloruj odpowiednią cyfrę  

 

            



           
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUCH TO ZDROWIE- POMYSŁ NA ZABAWĘ DO WYKORZYSTANIA W DOMU 

 

 (ćwiczę, bawię się, współpracuje) 

 

Rzucamy do celu 
 

Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie 

do niego piłki, balony lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto 

wykona najwięcej prawidłowych rzutów z linii mety. 

POMYSŁ NA DEKOROWANIE JAJEK   

1.  2.  

3.   4.  

1. Stosuje się tylko suszone skórki cebuli. Pokrój je na małe kawałki nożyczkami. 
2. Surowe jajko namocz i obłóż w drobno posiekanych skórkach cebuli. 
3. Umieść jajko w cienkiej skarpetce / gazie. Pozwól skarpetce / gazie mocno zacisnąć 
jajko, aby łuski dobrze przyległy do skorupki.  
Tak przygotowane jajka można teraz gotować na tyle długo, aby stały się twarde. 
4. Po ugotowaniu za pomocą płynnych farb lub barwników najbardziej zwyczajnych, 
rozpuszczonych w niewielkiej ilości wody i octu, nałóż na jajka różne kolory.  

Na koniec, gdy są pomalowane i lekko wyschnięte, zdejmij skarpetę. W razie potrzeby 
umyj jajko tak, aby przyklejone łuski cebuli się odkleiły, efekt marmuru się nie zmienia. 


