
GR. VII  ,,KACZUSZKI" 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Aneta Gajer 
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Grupa wiekowa: 6 latki 

Temat kompleksowy ( tygodniowy): Jajka malowane 

Temat zajęć: Szukamy jajka 

Forma pracy: zdalna 

 
 

1. Zabawa ,,Gdzie jest jako?". Dziecko odwraca się, a rodzic chowa w pokoju jajko. 
Zadaniem dziecka jest poruszanie się zgodnie z poleceniami wydawanymi przez rodzica np.: 
dwa kroki do przodu, jeden krok w prawa stronę, trzy kroki w lewą stronę, 4 kroki do tyłu 

 
2. Ćwiczenia ruchowe usprawniające orientację w schemacie ciała, oraz kształtujące 

orientację w przestrzeni "Połóż jajko" - dziecko bierze do rączki jajko wycięte z kolorowego 
papieru lub plastikowe ozdobne jajeczko. Rodzic prosi, aby jajko położyć: 
- za sobą, 

- przed sobą, 
- między nogami, 
- z prawej, 

- lewej strony, 
- na głowie, 

- nad głową, 
-na lewym ramieniu, 
- na prawej stopie. 

  
3. Przypomnienie o tradycji i zwyczajach Wielkanocnych.  

Zachęcam do obejrzenia filmu edukacyjnego dla dzieci " Tradycje Wielkanocne".  
 
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg . 

 
Rozmowa z dziećmi na temat Świąt Wielkanocnych - dzieci opowiadają o świątecznych 

zwyczajach, symbolach świątecznych i o przygotowaniach do świąt.  
 
4. Wykonaj ćwiczenia w książeczce ,,Nowa Trampolina 4", s. 38, ćw. 1 i 2. Otaczanie pętlami 

jajek ukrytych na ilustracjach. Pisanie sylab i wyrazów po śladzie  
 

5. Dzielenie na sylaby wyrazów: jajko (jaj-ko), pisanki (pi-san-ki), baranek (ba-ra-nek), palma 
(pal-ma), mazurek (ma-zu-rek), babka (bab-ka). Dziecko podaje ile jest sylab w danym 
wyrazie. 

6. Ułóż zdania z wyrazami: baranek, jajko, pisanka, palma, babka. Przelicz wyrazy w zdaniu.  

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


7. Wykonaj ćwiczenia w książeczce ,,Nowa Trampolina 4" , s.39 ćw. 3 i 4. Kolorowanie 

jajek. Kolorowanie kółek obok pisanek takimi kolorami, jakimi pomalowano jajka.  
 

8. Wiersz D. Gellner pt.: "Pisankowe ciuszki"  
 

Przed owalnym lustrem 

tłoczą się wydmuszki. 
Przymierzają przed nim  

pisankowe ciuszki. 
Już w lustrze różowo, 

zielono i biało, 

a wydmuszkom ciągle 
kolorów za mało. 

Zajrzały do szuflad, 
szafy otworzyły, 

kropeczki, paseczki 

na siebie włożyły. 
Gdy tyle kolorów 

w lustrze się odbiło, 
to w końcu się lustro  
w pisankę zmieniło!  

 
 
Pytamy dzieci: 
- Co to są wydmuszki? 

- Jak wyglądają przedstawione na ilustracji pisanki?  
- Co jeszcze, oprócz pisanek, kojarzy się z Wielkanocą?  

- W jakiej porze roku jest Wielkanoc? 



Zadanie dla dzieci. 

 
- Narysujcie pisanki i zaprojektujcie dla nich pisankowe ciuszki.  

 
Pracę wykonujemy dowolną techniką, według pomysłu i wyobraźni dziecka.  
 

8. Domowa pisanka XXL  
Zaczynamy od nadania kształtu naszej pisance - pytamy dziecko, jaki kształt musi    

,,narysować". Za pomocą sznurka, włóczki dziecko tworzy kształt pisanki. Potem wybiera 
elementy, którymi będzie je "ozdabiać" ( wykorzystujemy zabawki dziecka: klocki, 
plastikowe piłeczki, guziczki, tory, samochodziki).  Przy tym ćwiczeniu można również 

poćwiczyć rytmy - rodzic układa wzór na pisance a zadaniem dziecka jest odwzorowanie go 
pod spodem.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



9. Propozycja pracy plastycznej "Koszyczek pełen pisanek"   

 
Rozcinamy talerzyk papierowy na połowę i malujemy brązową farbą ( nie musi być talerzyk, 

może być koszyczek wycięty z papieru). Przyklejamy pomalowany koszyczek na kartę ( może 
być w kolorze lub biała - dziecko samo może pomalować tło) 
Następnie dziecko samodzielnie wycina pisanki i ozdabia je według pomysłu i własnej 

wyobraźni. Pisanki przykleja w koszyczku. Samodzielnie z kolorowego papieru wycina 
trawę, słońce. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



10. Połącz ze sobą dwie takie same pisanki 

 

 

 



Karta pracy - rysujemy pośladzie, do każdego wzoru na pisance użyj innego koloru pisaka lub 

kredki. Możesz później pokolorować całość  w taki sposób by wzór na jajku pozostał 

widoczny 

 


