
 

Czwartek 01.04.2021 

Temat dnia: PISANKI 

1. Posłuchaj piosenki  i zaśpiewaj  „ Pisanki pisanki jajka malowane”. Zastanów się co 

było narysowane na pisankach i spróbuj narysować pisanki o których była mowa                       

w piosence. 

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

2. Posłuchaj opowiadania „Bajeczka na Wielkanoc” 

 

Dostał Jaś od mamy 

Farbki całkiem nowe 

Wymalował na trzech jajkach 

Wzorki kolorowe. 

Ułożył pisanki w świątecznym koszyku 

T e zaczęły się przechwalać 

Narobiły krzyku 

– Jestem w paski 

– A ja w kropki 

– Na mnie gwiazdka złota 

Jakie wzory i kolory 

Prześliczna robota 

Ja piękniejsza, ja śliczniejsza 

Wnet się posprzeczały 

Każda ładna, każda zgrabna 

Chociaż każda inna 

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


Żadna z was się o pierwszeństwo 

Kłócić nie powinna. 

 

3.Rozmowa na temat opowiadania: 

 

– Powiedz , ile pisanek pomalował Jaś. 

– Jaki wzorek miała pierwsza? (…druga?, …trzecia?) (dziecko może je narysować, przelicza  

głośno  od 1-10 ( pierwsza pisanka, druga pisanka itd.)       

4. Zabawa – Jaki  kolor?  

Posłuchaj i wykonaj:  

 

– Jakiego koloru są pisanki? 

– Czy wszystkie mają taką samą wielkość? (duże, małe)  

– Ile jest pisanek w każdym kolorze ?                                                                                                          

– Ile jest ,,dużych,’’ a ile ,,małych ‘’pisanek? 

- Policz ile jest wszystkich pisanek ? 

 

 

5. Zabawy  ruchowe  „Malujemy pisanki”. 

https://www.youtube.com/watch?v=FfwAlxcPD8Q 

https://www.youtube.com/watch?v=FfwAlxcPD8Q


6. DZIECI 5 LETNIE  Policz pisanki i wskaż odpowiednią cyfrę. 

 

7.  Policz pisanki i wskaż odpowiedni wynik. 

 

 

 

7. „Króliczki” 

Zadaniem dziecka jest nakarmienie króliczka taką ilością marchewek, na jaką zwierzak ma 

ochotę. Wytnij lub narysuj taka liczbę marchewek jaka jest przypisana pod każdym 

króliczkiem. Powodzenia 



 

 

8.Zabawa „Rysujemy i liczymy”. Do tego zadania potrzebujemy: czystą kartkę i pisak 

czerwony, niebieski, żółty. 

Dziecko rysuje pisanki według podanej instrukcji, np.: 

 Narysuj na górze kartki czerwoną pisankę. 

Na dole kartki narysuj niebieską pisankę. 

Na środku kartki narysuj 2 żółte pisanki. 

Dorysuj tyle pisanej na górze kartki, żeby były tam 2 czerwone pisanki. 

Narysuj tyle pisanek na dole kartki, żeby razem były 3 niebieskie. 

Następnie prosimy dziecko, aby głośno przeliczyło pisanki, np. niebieskie i czerwone, żółte                   

i niebieskie, czerwone i żółte. 

Jeśli dziecko jest zainteresowane rysowaniem i opowiadaniem tego co jest na obrazku, można 

się zamienić z rodzicem rolami (teraz dziecko może podać instrukcje dla rodzica). 

 

 

 

 

 

 



Praca plastyczna pt. „ Wielkanocna kartka” 

 

 

Materiały: 

 biała kartka 

 klej 

 nożyczki 

 rolka z papieru toaletowego 

 biała, czarna i różowa plastelina 

 pomarańczowy pisak 

 różowa i niebieska wstążka 

 zielony papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białą kartkę składamy na pół. Na jednej połowie przyklejamy (na górze i na dole kartki) 

niebieską wstążkę. Na środku kartki naklejamy 3 wycięte z rolki krążki (na kształt zajączka). 

Pomarańczowym pisakiem wykańczamy uszy zajączka. Oczy i nosek robimy z plasteliny. 

Pyszczek rysujemy czarnym pisakiem. Doklejamy na kartkę trawę wyciętą z zielonego 

papieru. Z różowej wstążki doklejamy kokardkę. 

 

 Wykonaj karty pracy 

 

Dzieci 5 – letnie KP. cz. 3 ćw. 3 i 4 str.61 

Dzieci 6 – letnie KP cz.4 str. 54-55. 

 

 

 

 

 

 



Karty pracy dla chętnych dzieci 

Połącz kropki i numer zaczynając od 1-13. Pokoloruj obrazek 

 

 



 


