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Drodzy Rodzice! Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji artystycznej. Na powitanie zrobimy 

zabawę ruchową, w której będziemy tańczyć i naśladować czynności związane z Wielkanocą. Potem 

wysłuchamy wiersza i porozmawiamy na temat symboli wielkanocnych. Następnie wykonamy pracę 

plastyczną, czyli zaprojektujemy najpiękniejszą pisankę. Na koniec wykonamy masażyk z wierszykiem. 

Zapowiada się świetna zabawa!   

Część I 

Witam was bardzo serdecznie w poniedziałek!  na początek zrobimy zabawę ruchową. Poproście 

rodziców o włączenie waszej ulubionej piosenki. Gdy będziecie słyszeć muzykę, tańczcie jak tylko 

chcecie. Gdy muzyka się zatrzyma, będziecie musieli na sygnał naśladować odpowiednie czynności: 

- robimy świąteczne porządki: odkurzamy, ścieramy kurz, zmywamy podłogę, 

- jesteśmy w jajku, malujemy je ze wszystkich stron, malujemy różne wzory, 

- pakujemy koszyczek wielkanocny, 

- idziemy święcić jajka, 

- jemy świąteczne śniadanie, 

- oblewamy się wodą. 

Powtórzcie zabawę, jeśli chcecie  

 

 

Część II 

1. Dziś porozmawiamy o zbliżających się świętach. Wiecie jakie święta się zbliżają? Tak, to 

Wielkanoc.   

Posłuchajcie wiersza uważnie, bo potem zadam do niego kilka pytań. 

 

„Wielkanocne kolory”  D.Gellner 

 

Na wielkanocnym stole 

kolor się miesza z kolorem. 

Śmieją się z każdej strony 

owsa wstążki zielone, 

bazie, srebrne jak deszczyk ... 

I co jeszcze ? 

Przy obrusie biała falbanka, 

zloty dzwonek baranka 

i tysiąc różnych kolorów 

na świątecznych pisankach ! 

 

- Jakie kolory są wymienione w wierszu? 

- Co znajduje się na wielkanocnym stole? 

- Co robi się w czasie gdy zbliża się Wielkanoc? 



- Jakie ozdoby? (kurczaki, kartki świąteczne, palmy Wielkanocne) 

 

Wszystkie symbole wielkanocne mają związek z nadzieją i symbolizują nowe życie: jajka, 

gałązki drzew, malutkie kurczaki, dominujący zielony kolor, baranek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A teraz wykonajcie zadanie  

 

 

2. A teraz chciałabym, żebyście zrobili pracę plastyczną. Będzie to pisanka  Przygotujcie sobie 

farby i swoje własne paluszki, pędzle nie będą nam potrzebne  Chciałabym, żebyście 

zaprojektowali najpiękniejszą pisankę. Potem poproście rodziców, żeby wysłali do mnie 

zdjęcia waszych prac. Jestem pewna, że każda będzie wyjątkowa.  

 

 

Część III 

Na koniec zrobimy masażyk, który nazywa się „Świąteczne porządki”. Zaproście do zabawy 

rodziców albo rodzeństwo  

 

Na podwórku zamieszanie  

Gospodyni robi pranie.    Uderzamy delikatnie dłońmi po całych plecach, 

 

Wkłada w balię bluzkę, spodnie, 

Które brudne są okropnie.  Uderzamy mocniej piąstkami po całych plecach, 

 

Już wyprała rzeczy te 



Więc wykręca szybko je.   Ugniatamy, tak jakbyśmy wykręcali pranie, 

 

Spinaczami je przypięła,  szczypiemy delikatnie po całych plecach, 

 

A gdy wyschły,   dmuchamy na plecy, robimy wachlarz z dłoni, 

 

To je zdjęła.   Szczypiemy pod boczki.  

 

  

Bawcie się dobrze  Pozdrawiam Was cieplutko   
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