
Propozycja zajęć na czwartek – 01.04.2021r.                                                                                         

dla dzieci 3-letnich „Smerfy”. 

DROGIE DZIECI Z GRUPY „SMERFY” ORAZ RODZICE! 

Witamy Was w ten przedświąteczny czas.  

Aby tradycji stało się zadość należy przygotować 

kolorowe pisanki. A to zadanie czeka na Was 

podczas dzisiejszych zajęć! 

 
 

Temat zajęć: „Bajki pisankowe”. 

Aktywność: plastyczna, rytmika. 

Przewidywane osiągnięcia dziecka: 

-poznaje techniki ozdabiania jajek, 

-ozdabia wydmuszkę zgodnie z podanym wzorem lub według własnego pomysłu, 

- reaguje na akcenty i zmiany akompaniamentu w muzyce, 

- ilustruje ruchem utwory muzyki poważnej. 

� 

1. Powitanie.  

Jak miło o poranku, 

uśmiechniętą zrobić minkę 

i powitać Was! 

jak miło o poranku, 

razem śpiewać, klaskać w ręce! 

Do radości i zabawy 

nie potrzeba nam nic więcej. 

2.„Pisanki, kraszanki, jajka malowane” – posłuchaj ciekawostek na temat 

ozdabiania jajek. 

Jajka symbolizują rodzącą się do życia przyrodę. W zależności od tego, w jaki sposób 

są zdobione mają różne nazwy. 

Kraszanki albo malowanki to kolorowe jajka bez wzorków. Powstaną, kiedy 

ugotujemy jajka w wodzie zabarwionej roślinami, np. płatkami kwiatów, łupinami 

cebuli, sokiem z buraków, korą dębu lub łupinami orzecha włoskiego. 



 

Pisanki mają różne wzory. Aby zrobić pisankę, należy rysować (dawniej mówiło 

się „pisać”) na skorupce gorącym, roztopionym woskiem, a następnie zanurzyć 

jajka w barwniku. Jako narzędzi do pisania używano szpilek, igieł, słomek                             

i drewienek.  

 
Oklejanki (naklejanki) są przyozdobione sitowiem, płatkami kwiatów, skrawkami 

kolorowego błyszczącego papieru, tkaniny itp. Nalepianki powstają, kiedy ozdabiamy 

skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru. 

 
Rysowanki, skrobanki i drapanki to jajka, które najpierw były zabarwiane,                          

a potem wydrapywano na nich wzory. 



 
 

Wydmuszki jajka puste w środku, gdyż surowe białko i żółtko zostało usunięte 

poprzez zrobienie dziurki w skorupce.  

 

 

 

 

3.„Bajki pisankowe” – malowanie wydmuszki z jajka farbami, rozwijanie 

sprawności manualnej. Poproś mamę lub tatę o przygotowanie wydmuszki,                            

a następnie pomaluj farbami zgodnie z podanym wzorem lub według własnego 

pomysłu.  

 



 

 

 

 

Zachęcamy także do wspólnego barwienia jaj za pomocą naturalnych składników, 

czyli takich, które możemy znaleźć w przyrodzie: sianem, łupiną cebuli, buraków. 

Wcześniej należy przygotować wywary i odstawić je do wystygnięcia. Następnie 

wkładamy do wywarów ugotowane wcześniej na twardo jaja. Po ich wyjęciu dużą 

łyżką wycieramy je papierowym ręcznikiem i układamy na serwetce. 

 

 

 



Oto kilka wskazówek jak naturalnie barwić pisanki. 

 

 

 

4.„Taniec kurcząt w skorupkach” – zabawa orientacyjno-przestrzenna                           

do muzyki M. Musorgskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

Podczas słuchania utworu dzieci – kurczaki biegają na palcach, machając rękami.                  

W pewnej chwili  rodzic zatrzymuje muzykę. Oznacza to, że nadciągnęła burza                        

i „kurczęta” muszą schronić się przed deszczem.  Dzieci chowają się pod rozłożonym 

parasolem. Podczas każdego zatrzymania muzyki parasol rozkładamy w innym 

miejscu w pokoju. 

 

 



 

Zadanie dla chętnych dzieci: 

 

Dziękujemy za udział w zajęciach. Do jutra! 

Janina Sobierajska, Monika Szywała 


