
Wielkanoc– materiały na 
06.04.2020 

Pisanki 



„Chora nóżka” – Poruszaj się po pokoju w dowolnym rytmie wyklaskiwanym przez 
rodzica. Gdy rodzic powie: „chora nóżka”, poruszaj się podskokami na jednej nodze. 
 
„Sadzimy kwiaty” –maszeruj swobodnie po pokoju. Gdy rodzic powie: „sadzimy kwiaty”, 
wykonuj skłony naśladując sadzenie kwiatów.  
 
„Duże kałuże” – na dywanie rozłożone są kartki papieru. Przeskakuj przez kartki 
naśladując skoki przez kałuże 

1. Gimnastyka poranna 



Ewa i Waldek są rodzeostwem. Ewa bardzo lubi bawid się lalkami. Jej ulubione lalki 
to: Wanda, Gabi i Walerka. Dziewczynka często wychodzi na podwórko, aby pojeździd 
na wrotkach. Ma je już dosyd długo i potrafi bardzo dobrze na nich jeździd. Wczoraj 
mama Ewy i Waldka kupiła nową wagę. Waga najbardziej spodobała się Waldkowi. 
Dzisiaj waży na niej winogrona i kiwi – swoje ulubione owoce. Chce jeszcze zważyd 
szklankę z wodą i lalki Ewy 

2. Posłuchaj opowiadania: 

Odpowiedz na pytania: 
 
- Kim są Ewa i Waldek? 
- Czym lubi bawid się Ewa? 
- na czym lubi jeździd Ewa? 
- Co wczoraj kupiła mama Ewy i Waldka? 
- Komu najbardziej spodobała się waga? 
- Co Waldek waży na nowej wadze? 
- Jakie są ulubione owoce Waldka? 



Wyszukaj na ilustracji przedmioty, których nazwy 
zawierają głoskę „w”. 





Wykonaj zadania: 
 
1. Narysuj na kartce jajko i podpisz: WAGA 
2. Podziel na sylaby wyraz: WA – GA 
3. Podziel na głoski wyraz: W-A-G-A 
4. Pod obrazkiem wagi narysuj tyle kwadratów, 
ile słyszysz głosek 
5. Pokoloruj odpowiednio schemat wyrazu 
 (samogłoski czerwone/ 
spółgłoski niebieskie).  
6. Weź kawałek sznurka 
 lub nasiona fasoli 
 i na podłodze ułóż literę w. 



3. „Kura i kurczęta” – zabawa ruchowa 
Naśladuj kurczątko - poruszaj się po pokoju, machając skrzydełkami (ręce zgięte w łokciu na 
kształt skrzydełek). Gdy rodzic powie: „szukaj kury” –wykonaj siad skrzyżny blisko rodzica. 
 
 
 
 
4. „Siedem pisanek” – rymowanka z masażykiem 
Rodzic na Twoich plecach wykona masażyk do tekstu rymowanki. Następnie Ty zrób to samo 
na plecach rodzica 
 
Pierwsza pisanka jest cała w kropeczki           – rysujemy kropeczki 
Druga pisanka w krótkie paseczki                    – rysujemy paseczki 
Na trzeciej pisance same szlaczki                     – rysujemy szlaczki 
Na czwartej pisance wesołe kurczaczki           – rysujemy dzioby kurczaków 
Na piątej pisance zajączek się śmieje              – rysujemy uszy zająca 
Na szóstej pisance słonko mocno grzeje         – rysujemy słonko 
Siódma pisanka ma trójkątów bez liku           – rysujemy trójkąty 
Ile pisanek jest w moim koszyku?                    – szczypiemy pod boczki 
 



5. „Pisanki, kraszanki…”  
Przyjrzyj się ilustracjom jajek wykonanych różnymi technikami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pisanki – na skorupce jajka roztopionym woskiem pszczelim rysuje 
się różne wzory. Wykonuje się to szpileczką umieszczoną w patyku. 
Następnie zanurza się jajka w barwniku. W miejscu, gdzie jest wosk 
farba nie pomaluje skorupki. Po wyjęciu jajka z farby, usuwa się 
wosk. 



Kraszanki – jajka gotuje się w wywarze z barwnikiem 
uzyskanym ze składników naturalnych (np. łupiny 
cebuli) lub sztucznym. 



Drapanki – na zabarwionym jajku wydrapuje się wzory 
ostrym narzędziem – szpilką, nożem. 



Wycinanki, nalepianki – jajka ozdabia się 
wzorami wyciętymi z papieru. 



6. „Kartka wielkanocna” – wykonaj kartkę wielkanocną według własnego pomysłu. 
Użyj do jej wykonania dostępnych w domu materiałów 
 
 
I wykonaj karty pracy w miarę możliwości 

Do zobaczenia jutro  


