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Drodzy Rodzice! Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji zdrowotnej oraz technicznej i 

społecznej. Na początek zajęć będziemy imitować ruchem malowanie pisanek. Jest to zabawa z 

muzyką dla dzieci w tematyce Wielkanocy prowadzona metodą Aktywnego słuchania muzyki wg B. 

Strauss. Następnie poznamy nową piosenkę „Pisanki, pisanki”. Nauczymy się słów i melodii. W drugiej 

części zajęć wykonamy kilka ćwiczeń ruchowych. Na koniec zrobimy masażyk. 

Zapowiada się świetna zabawa!   

Część I 

Witam was bardzo serdecznie w piątek! :) dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od muzyki klasycznej. 

Obejrzyjcie filmik i pobawcie się w malowanie pisanek w powietrzu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm7Vu53oPgk 

 

Część II 

1. A teraz nauczymy się piosenki o pisankach. Poproście rodziców o przeczytanie słów piosenki, 

powtórzcie je kilka razy i spróbujcie zapamiętać. 

 

„Pisanki” 

  

Pisanki, pisanki,  

jajka malowane  

nie ma Wielkanocy  

bez barwnych pisanek.  

 

Pisanki, pisanki  

jajka kolorowe,  

na nich malowane  

bajki pisankowe.  

 

Na jednej kogucik,  

a na drugiej słońce,  

śmieją się na trzeciej  

laleczki tańczące.  

 

Na czwartej kwiatuszki,  

a na piątej gwiazdki.  

na każdej pisance  

piękne opowiastki. 

 

 

Odpowiedzcie na te pytania: 

 

Co było na pierwszej, drugiej, trzeciej  pisance itd.? 

Na której z kolei pisance są laleczki, gwiazdki itd.? 

 



A teraz wysłuchajcie piosenki. Link do nagrania w drugim pliku do pobrania. Próbujcie 

śpiewać razem ze mną. Jak już się nauczycie, chciałabym zobaczyć filmik z waszym śpiewem. 

Poproście rodziców, żeby was nagrali i wysłali do mnie filmik  

 

 

2. Drugą część naszych zajęć zaczniemy od zabawy „Czy doniosę?”. Przygotujcie sobie łyżkę, 

jajko ugotowane ( żeby w przypadku zbicia nie było dużego bałaganu  ) lub małą piłeczkę. 

Wyznaczcie sobie linię startu i mety – możecie to zrobić za pomocą np. kartek papieru. Na 

łyżkę kładziemy jajko lub piłeczkę i próbujemy przejść trasę bez upuszczenia jajka na ziemię. 

To nie jest proste zadanie, ale myślę, że każdy z was świetnie sobie z tym poradzi  możecie 

zrobić zawody z rodzeństwem lub z rodzicami. 

 

 
 

 

 

 

 

Kolejne ćwiczenie to „Zajęcze skoki” – skok w dal! Z wyznaczonego miejsca dzieci skaczą jak 

najdalej. 

– Z miejsca 

– Z rozbiegu 

– Obunóż 

– Na jednej nodze itp. 

 



 
 

 

Ostatnia zabawa to „Zające łapią pisanki do koszyka” – dzieci trzymają „koszyczki” – może to 

być miseczka i skaczą obunóż.  W jak najszybszym czasie próbują zebrać wszystkie pisanki do 

koszyczka. Pisankami mogą być kulki z gazet lub piłeczki. Jestem ciekawa w jakim czasie uda 

wam się zebrać wszystkie pisanki  

Część III 

Na koniec zrobimy sobie zabawę pt. "Jajko" – masażyk w oparciu o zmodyfikowany wiersz M. 

Bogdanowicz. Rodzic siedzi za dzieckiem; następnie na odwrót – rysujemy wzory na plecach. 

 

 

  
Bawcie się dobrze  

 

 

 

 



Drodzy Rodzice i Kolorki 

W tym trudnym czasie chciałybyśmy złożyć Wam życzenia- pięknych, Błogosławionych Świąt 

Wielkanocnych. Życzymy, aby te Święta były przede wszystkim zdrowe, spędzony w 

najbliższym gronie, przepełnione miłością i wiarą w lepsze jutro. 

 

Do zobaczenia niedługo  

 

Nauczyciele: 

Paulina Kozłowska 

Danuta Czechowska 

 


