
Blok tematyczny: ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
 

Konspekt zajęć 07.04.2020 
 

Temat: Pisanki, kraszanki… 
 
 

Przebieg dnia 
 

- „Pacynkowe rymowanki” – dobieranie rymów do podanych wyrazów.  

Zaczynamy zdanie, dzieci kończą.  Mówimy: Siedzi pacynka na drzewie... – ile 

lat ma, nikt nie wie; Wpadła pacynka do słoika...; Kręci pacynka piruety...; 

Usiadła pacynka na stole... 

 
- Pisanki – słuchanie piosenki. 

Pisanki 

sł. Krystyna Różecka 

muz. Franciszka Leszczyńska 

Pisanki, pisanki 

jajka malowane. 

Nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe. 

Na nich malowane 

bajki piankowe. 

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce. 

Śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiateczki, 

a na piątej gwiazdki. 

Na każdej pisance 

piękne opowiastki. 

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

 

- Omówienie treści ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy pojawiające 

się na kolejnych pisankach:, Co było namalowane na pierwszej pisance?; Co 

było namalowane na drugiej pisance?; Co było namalowane na trzeciej 

pisance?; Co było namalowane na czwartej pisance?; Co było namalowane na 

piątej pisance?. 

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


- „Wyścig z pisankami” – zabawa ruchowa. 

 Zadaniem dzieci jest dobiec do wyznaczonego miejsca, wrócić z łyżką, na 

której umieszczone jest jajko lub piłeczka pingpongowa. 

 

- Wykonanie zadania z wykorzystaniem karty 23 – wycinanie obrazków; 

naklejanie pisanek we właściwych miejscach zgodnie ze słowami piosenki, 

przeliczanie w zakresie 6, stosowanie liczebników porządkowych. 

 

-„Wełniane owieczki” – wykonanie zadania z wykorzystaniem karty 27. 

 

- „Liczymy pisanki” – zabawa dydaktyczna. Przygotowujemy piłeczki lub 

prawdziwe malowane jajka. Dzieci operują, manipulują liczmanami i rozwiązują 

zadania. 

1. Ola do koszyka włożyła 3 pisanki. Zosia dołożyła jeszcze 2. Ile pisanek jest w 

koszyku? 

2. Kasia włożyła do koszyka 2 pisanki. Zosia włożyła 3 pisanki. Przyszedł Staś i 

też włożył 3 pisanki. Ile pisanek jest w koszyku? 

3. Mama pomalowała 3 pisanki. Tata pomalował 4 pisanki. Ich synek 

pomalował tylko 1. Ile pisanek pomalowali razem? 

4. W koszyku było 8 jajek do malowania pisanek. Przyszedł Krzyś i potłukł 3 

jajka. Ile jajek pozostało w koszyku? 

 

-„Łowicka pisanka” – praca z wykorzystaniem karty 41. Rysowanie po śladzie 

łowickiej pisanki i ozdabianie według własnego pomysłu. Rysowanie szlaczka 

po śladzie oraz samodzielnie. 



 



 



 
 

 

Dla chętnych dzieci – ćwiczenia sprawności rąk, karta pracy 34. 



 


