
Scenariusz zajęć na środę 31.03.2021 

 

Witamy serdecznie dzieci i rodziców z grupy Motylki! 

 

 

Tematyka tygodnia: Wielkanoc                                                                                                                                             

Temat dnia: Wielkanocna pisanka                                                                                                    

Edukacja: plastyczna                                                                                               

Cele:    

    wzbogacenie doświadczeń plastycznych, rozwijanie kreatywności dzieci   

    doskonalenie umiejętności estetycznego wykonania pracy plastycznej    

    rozwijanie sprawności manualnych                                                                                                                                                                                   

    przybliżenie tradycji Wielkanocnych  

    pogłębianie więzi rodzinnej   

 

Zabawa na powitanie. 

Zapraszamy do wesołej zabawy „Ręce do góry hop, sa, sa…”   

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A&ab_channel=DJMikiGra 

 

„Kurka”- wysłuchajcie wiersza czytanego przez rodziców i 

porozmawiajcie na temat jego treści. 



 

 

 

 



„Gdzie wielkanocny zajączek ukrył jajka?” – zabawa ruchowa 
Do przeprowadzenia tej zabawy będą Wam potrzebne jajka (np. słodycze czy 

kulki papieru) Przed wykonaniem zadania RODZIC ukrywa „jajka” w wyznaczonych 

w zagadkach miejscach  

 

 

Pięć jajek dzisiaj ukryłem w domu                                                                                                                                                                                                                                 

Specjalnie dla Was Szanowne Dziatki                                                                                                                                            

Dużo myślałem i się trudziłem                                                                                                                                     

pisząc wskazówki w formie zagadki.                                                                                                                  

 

Zgadnijcie wszystkie, rozwiążcie sami                                                                                                                                   

byście się mogli cieszyć świętami!  

 

I 

Gdzie brudne w czyste się zmienia                                                                                                                                    

Niech tam szukają twe palce 

Płucze, wiruje, nieraz wybiela                                                                                                                                   

Pierwsze jajeczko kryje się w … (pralce)  

II                                                                                                                            

Gdzie w domu jest zimno                                                                                         

Pomyśl w swojej główce                                                                                              

Wtedy będziesz wiedział, drugie jest w ….( lodówce)                                                       

III                                                                                                                       

Rośnie tu ciasto, chlebek, bułeczki                                                                                      

I innych pyszności bez liku                                                                                       

Zgadniesz na pewno, że pan zajączek                                                                        

Jajeczko ukrył w … (piekarniku).                                                                                 

IV                                                                                                                          

Kolejne jajko łatwo odnajdziesz,                                                                                        

(Bo już nie jesteś maluszkiem)                                                                                       

Tam gdzie sny słodkie Cię odwiedzają,                                                                         

Czyli dokładnie pod Twoim… (łóżkiem)                                                                              

V                                                                                                                            

Gdzie informacji wciąż cała masa                                                                                     

I dramat przeplata się z humorem,                                                                         

Jajeczko znajdziesz w domowym salonie                                                                      

Ukryte dokładnie za… (telewizorem)  



Masz już je wszystkie, brawo odkrywco! Jajeczka dadzą Ci dużo mocy. Bądź 

zatem zdrowy, dzielny i mądry Życzę CI pięknych Świąt Wielkiej Nocy! 

 

„Wielkanocna pisanka” – praca plastyczna. 
 

Instrukcja wykonania:  

 

 Przygotuj kartę pracy str 11 lub wydrukuj szablon jajka – jeśli nie masz 

takiej możliwości przyłóż kartkę do ekranu i odrysuj  

 Przygotuj sobie materiały, którymi będziesz wykonywał swoją pisankę 

(kredki, farby, bibuła…) 

 Swoją pisankę możesz również wykonać inną dowolną techniką, np. wykleić 

produktami sypkimi: ryżem kaszą, cukrem… 

 

 

UWOLNIJ SWOJĄ WYOBRAŹNIĘ I DO DZIEŁA    

 

 

        Oto przykładowe prace w wykonaniu Eli i Marleny   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                      

Powodzenia!!!   

                                                               Pozdrawiamy Ela Prajs i Marlena Kwapisz  



KARTA PRACY STR.  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 



 

    

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      

 


