
Marzec, tydzień 4 Wielkanoc
Dzień 2 Awantura o jajka

Cele główne:
− rozwijanie mowy,
− rozwijanie sprawności manualnej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− wypowiada się na temat inscenizacji,
− wykonuje kartkę świąteczną.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

1. Ćwiczenie percepcji wzrokowej Połówki pisanek.
Trzy obrazki pisanek – pocięte, w kopertach (dla każdego dziecka) kartki, klej, 
kolorowe mazaki -------  (załączniki nr.1,2,3)  

R. przygotowuje dla każdego dziecka kopertę z trzema obrazkami pisanek w 
jednakowym kolorze, pociętymi na pół w różny sposób. Zadaniem dzieci jest 
odszukanie pasujących połówek i przyklejenie ich na kartce, a następnie ozdobienie 
wybranej pisanki  flamastrami w dowolny sposób.
2. Inscenizowanie utworu Teresy Fiutowskiej Awantura o jajka.
 • Karta pracy, cz. 2, nr 21.

− Popatrzcie na zdjęcia pisanek. W której grupie jest
ich najwięcej?
− Policzcie pisanki w każdej grupie.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=23

 • Przedstawienie postaci występujących w przedstawieniu.

Gosposia: Kukurko, czy pamiętasz, że zbliżają się święta?
Jajka będą potrzebne na pisanki.
Kukurka: Będą na nich malowanki?
Gosposia: Będą piękne, kolorowe!
Narrator: Kurka łapie się za głowę...
Kukurka: Pewnie dużo trzeba jaj?!
Ajajaj! Ajajaj! Ajajaj!

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=23


Gosposia: Dużo, dużo. Całą kopę.
Kukurka: Ależ będę mieć robotę!
Gosposia: Oj! Kukurko! Toć w kurniku
kurek innych mam bez liku:
Pstrokatka, Czubatka, Czupurka...
Kukurka: To dopiero trzecia kurka...
Gosposia: Ty jesteś czwarta.
Kukurka: Lecz najwięcej warta!
Moje jajka są wspaniałe,
żółtka żółte, a skorupki białe.
Narrator: Przechwałki Kukurki
usłyszały inne kurki.
Pstrokatka: Jak Kukurka się przechwala.
Moje jajka... tralala, tralala...
Żółtka moich jaj są żółte,
a jajka – o, taakie duże...
Kukurka: Twoje jajka, Pstrokatko,
to zwykłe jaja kurze!
Czubatka: Po co ta gadka?
Narrator: Mówi do kurek Czubatka.
Czubatka: Żółtka żółte, jaja duże,
ja wam zaraz tu powtórzę,
co mówiła dziś Agatka:
– Ładne jajka ma Czubatka!
Pstrokatka: Moje chwali gospodyni…
Czubatka: Przez grzeczność to tylko czyni.
Narrator: Gosposię już boli głowa,
lecz rozmówek to połowa,
bo nadchodzi kurka czwarta...
Czupurka: Każda z was jest mało warta, bo przechwala swoje jajka.
Narrator: Doskoczyły do niej kurki.
Kurka: 
Pstrokatka: Ale kura z tej Czupurki!
Czubatka:
Gosposia: Cicho, cicho, cicho, kury...
Dosyć mam tej awantury.
Narrator: Gosposia powoli wychodzi...
Gosposia: Nikt was dzisiaj nie pogodzi. Lubicie kłótnie, kurze potyczki.
Po jajka na święta pójdę do indyczki.



• Rozmowa na temat inscenizacji.
− Jakie święta się zbliżały?
− O czym rozmawiała Gosposia z kurką Kukurką?
− Kto usłyszał przechwałki Kukurki?
− Czym zakończyła się kłótnia kur?
 • Słuchanie ciekawostek na temat pisanek.

− Dlaczego jajko malowane we wzory nazywa się pisanką?

Zgodnie z tradycją te wzory pisze się na jajku rozgrzanym woskiem, używając 
maleńkiego lejka ze skuwki od sznurowadła oraz szpilki do robienia kropek. Gdy 
jajko z napisanym wzorem zanurzymy w farbie, a potem usuniemy wosk w gorącej 
wodzie, pozostanie jasny wzór na barwnym tle.
− Jaki był pożytek z pisanek?
Kiedyś pisanki zakopywano pod progami domów, aby zapewniły mieszkańcom 
szczęście i dostatek.
Skorupki jaj wielkanocnych rzucano pod drzewa owocowe, aby zapobiec szkodnikom
i sprowadzić urodzaj. Dziewczęta myły włosy w wodzie, w której gotowano jajka na 
pisanki, aby bujnie rosły.
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Niesiemy pisanki.

Kolorowe krążki, małe piłeczki.
Dzieci dostają krążki i piłeczki. Kładą piłeczki na krążkach i starają się poruszać z 
nimi  tak, aby piłeczki-pisanki z nich nie spadły.
3. Kartka wielkanocna – z papieru z wykorzystaniem różnorodnego 
materiału,np. Papier kolorowy,wełna, plastelina, mazaki itp.
 • Oglądanie kartek świątecznych.

Kartki świąteczne.
• Zwracanie uwagi na powtarzające się elementy.
• Omówienie tradycji wysyłania sobie kartek z życzeniami.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa Kury i kurczątka.

Obręcze, dzwonki.
R. rozkłada na podłodze obręcze-kurniki. W każdym kurniku mieszczą się jedna kura
i trzy kurczątka. Gdy R. gra na dzwonkach wysokie tony – kury wyprowadzają 
kurczęta na spacer.
Niskie dźwięki to sygnał powrotu do kurnika, bo kurom grozi niebezpieczeństwo (np.
nadlatuje jastrząb).

                                 Zabawy na świeżym powietrzu

 • Zabawa ruchowa z elementem skoku – Zajączki wielkanocne.
Chorągiewki.
R. wyznacza początek i koniec trasy za pomocą chorągiewek. Dzieci pokonują trasę, 
skacząc obunóż.



                                                Zajęcia popołudniowe
 • Dowolny taniec przy piosence Wielkanocny koszyczek—link w poprzednim dniu.
 • Rytmiczne dzielenie (na sylaby) nazw obrazków związanych tematycznie z  

Wielkanocą.
Obrazki związane tematycznie z Wielkanocą.
Np. pisanka, baranek, palma, mazurek, babka…
 Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Zając malowany”

https://www.youtube.com/watch?v=MFWU2GaEDNA
Dzieci wygrywają rytm piosenki  na instrumentach perkusyjnych dostępnych w 
domu, mogą to być też różne  przedmioty codziennego użytku.

Tekst piosenki: „Zając malowany”
Na kubeczku z porcelany
mieszka zając malowany.
Kiedy tylko się poruszy
to w herbacie moczy uszy.
Mówię Wam, mówię Wam,
co ja z tym zającem mam.

Siedzi zając na kubeczku,
lewą nogę moczy w mleczku.
Ale mleczko nie dla niego
on by wolał coś innego.
Mówię Wam, mówię Wam,
co ja z tym zającem mam.

Wytarł zając mokre uszy,
zrobił cztery wielkie susy.
Usiadł w lesie na polanie
co ja teraz powiem mamie?
Co ja teraz powiem? Co? No co?

https://www.youtube.com/watch?v=MFWU2GaEDNA


Załączniki  nr.1,2,3

                                                                                                                                         



    



       



Bardzo prosimy o zdjęcia z pracy zdalnej dzieci . 
Pakiety książek dla dzieci można odbierać w przedszkolu, oraz 
prezenty od  Zajączka Wielkanocnego.


