
TEMAT: SYMBOLE WIELKANOCNE

ZADANIE 1

Wykonanie zajączka wielkanocnego.

Potrzebne rzeczy: skarpetka dziecięca, ryż, piasek lub kasza, sznurek, wstążeczka,

nożyczki, rolka, łyżka lub łopatka, pojemnik.

Rodzic  ustawia  na  środku  stołu  pojemnik  z  piaskiem,  ryżem lub  kaszą.  Dziecko

przeciąga  skarpetkę  przez  otwór  w  rolce  i  nakłada  na  nią  skarpetkę.  Napełnia

skarpetkę mniej więcej do połowy (np. do zaznaczonej na materiale pięty) piaskiem,

ryżem lub kaszą (może wsypywać piasek również łyżką bezpośrednio do skarpetki,

nie nakładając jej na rolkę). Następnie, z pomocą R., formuje zajączka – ściska ręką

skarpetkę mniej więcej w połowie tak, aby piasek przesunął się do zaznaczonej na

materiale pięty (to będzie głowa), i zawiązuje sznurkiem w dwóch miejscach – nad

głową i w miejscu, gdzie znajduje się ślad po naciśnięciu. Górę skarpetki przecina

nożyczkami na środku – tak powstaną uszy. (R. może je również ściąć do szpica).

Wokół szyi zawiązuje, z pomocą R., kolorową wstążeczkę i maluje flamastrami oczy

i pyszczek. Nadaje swojemu zajączkowi imię. 

Można też zawiązać sznurek w dolnej części skarpetki, z obu stron – zrobić w ten

sposób łapki, i z tyłu skarpetki – zrobić ogonek. 



ZADANIE 2

Karta pracy, cz. 2, nr 31.

Dziecko: 

− wskazuje w każdej ramce obrazek, który różni się od pozostałych,

− nazywa to, co widzi na zdjęciach,

− odszukuje w naklejkach obrazki symboli wielkanocnych, nakleja je na ich cienie.

ZADANIE 3

Słuchanie rymowanki Iwony Fabiszewskiej Wielkanocne jajka.

Rodzic mówi dziecku rymowankę.

Pisanki to jajka malowane. 

Różnymi wzorami są ozdabiane. 

Mogą być w paski, mogą być w ciapki,

mogą być w kropki, mogą być w kwiatki.

Więc dziś pisankę pomalujemy, potem do domu ją zaniesiemy.

• Rozmowa na temat rymowanki. Rodzic zadaje pytania: 

−O czym była ta rymowanka? 

−Jak były pomalowane jajka? 

−Jak jeszcze inaczej można ozdobić jajka?

ZADANIE 4

Zabawa Której pisanki brakuje? – utrwalanie nazw kolorów.

Rodzic maluje szkic pięciu jajek. Dziecko koloruje jajka, każde na inny kolor:

czerwony,  niebieski,  zielony,  żółty,  pomarańczowy,  a  następnie  wycina.  R.

układa na stole (jedno obok drugiego) sylwety pięciu jajek. Dziecko przelicza

sylwety jajek. Podaje ich kolory. Następnie R. prosi, aby dziecko odwróciło się

tyłem. Chowa sylwetę jednego jajka. Dziecko odgaduje, której sylwety brakuje.


