
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 6.04.2020r 

Temat dnia: Bajki pisankowe 

 

1. „Zanieś koszyczek” – zabawa ruchowa równoważna 

Drogi Rodzicu pora „odkurzyć” koszyczek wielkanocny Proszę do 

koszyczka włożyć pisankę lub ugotowane jajko. Wyznaczyć trasę przez cały 

pokój, na jej końcu niech znajduje się miejsce na którym dziecko postawi 

koszyczek. Następnie proszę ułożyć kartki papieru tak aby dziecko je 

przeskakiwało obunóż (z zachowaniem bezpieczeństwa). Zabawa polega na 

tym, aby dziecko skakało tak żeby pisanka nie wypadła z koszyczka. Zabawa 

kończy się w momencie ustawienia koszyczka w wyznaczonym miejscu. 

Powtarzajcie ją ile razy chcecie proponuje zamianę dziecko-rodzic Udanej 

zabawy 

 

2.  „Pisanki”  

Przeczytanie wiersza K. Różeckiej jako wstęp do oglądania zbioru pisanek 

oraz omawiania ich wyglądu - zbiór pisanek załączony jest w  PDF „Pisanki, 

kraszanki i inne” oraz w filmie Wielkanocna pisanka nie jedno ma imię.  

Po przeczytaniu wiersza proszę o zadanie następujących pytań dziecku: 

- Jak wyglądały pisanki? 

- Jakiego koloru są pisanki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krystyna Różecka Pisanki 

 

 
 

3. „Jajko” – zabawa relaksacyjna z masażykiem  

Siadamy z dzieckiem jedno za drugim, masujemy sobie plecy w takt 

wypowiedzianych słów wiersza - ruchy w trakcie masażu mają obrazować 

treść wiersza. Rodzic robi masażyk dziecku jako pierwszy, później następuje 

zamiana ról. Proszę powoli czytać tekst dziecku. 

 

Tu kropka, tam kreska x 2 ( stukamy lekko palcem w plecy dziecka) 

pisanka niebieska ,(„malujemy” kreski) 

tu kropka różowa,  („malujemy” kółko) 

pisanka gotowa. („malujemy” duże jajko) 

 

 

 

 



4. „Bajki pisankowe”  

Proszę o zapoznanie dziecka z różnymi technikami zdobienia jajek - PDF 

„Pisanki, kraszanki i inne” oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=EAV9uRZyDNc       

Proszę spróbować wspólne z dzieckiem zabarwić jajka w wywarze z kurkumy, 

cebulowych łusek i buraków  

Więcej pomysłów na barwniki poniżej  

 
Po obejrzeniu PDFu „Pisanki, kraszanki i inne” proszę zadać następujące 

pytania: 

- Jaka pisanka podobała Ci się najbardziej? 

- Jakiego była koloru? 

- Czy pamiętasz jak była wykonana? 

https://www.youtube.com/watch?v=EAV9uRZyDNc


5. „Dwie pisanki” Karta pracy PDF  

Ćwiczenie spostrzegawczości: 

1. Układanie obrazka z części proszę wydrukować i rozciąć obrazki. Następnie 

pomieszać je razem, dąć dziecku do ułożenia a później przyklejenia na 

kartkę.  

2. Kolorowanie pisanki na karcie pracy według wzoru.  

 

6. „Kurki do domu!” –zabawa ruchowa 

W wyznaczonym miejscu w pokoju znajduje się „kurnik”. Dziecko chodzi po 

pokoju udając kurę dziobiącą ziarno, grzebiącą nogą w ziemi. Na sygnał rodzica 

„Kurki do domu” biegnie szybko do kurnika  

 

 

  

Karty pracy „PISANKA” dla chętnych 

 


