
Propozycja zajęć na wtorek– 30.03.2021r.                                                                                         

dla dzieci 3-letnich „Smerfy”. 

Witamy Dzieci z grupy „Smerfy” oraz Rodziców i zapraszamy                                  

do realizacji zajęć związanych z tematem tygodnia „Wielkanoc”. 

Temat zajęć: „Gdzie jest pisanka?” 

Aktywność: matematyczna, muzyczna. 

Przewidywane osiągnięcia dziecka: 

- naśladuje ruchem czynności, 

- uczy się słów i melodii piosenki, 

- potrafi określić położenie przedmiotu, 

- wykonuje zadania na kartach pracy zgodnie z poleceniem. 

 

 1.„Powitania nadszedł czas” – pokazuj wspólnie z rodzicami czynności zgodnie                

z treścią wiersza. 

Powitania nadszedł czas, niech zaklaszcze każdy z was. 

Klaśnij głośno raz i dwa, niech zabawa dalej trwa. 

Powitania nadszedł czas, niech podskoczy każdy z was. 

Podskocz w górę raz i dwa, niech zabawa dalej trwa. 

Powitania nadszedł czas, niech zatupie każdy z nas. 

Tupnij głośno raz i dwa, niech zabawa dalej trwa. 

Powitania nadszedł czas, niech zatańczy każdy z was. 

Zatańcz wkoło raz i dwa, potem usiądź, cicho sza. 

2.„Pisanki” – posłuchaj uważnie piosenki. Porozmawiaj z mamą lub tatą                        

na temat jej treści.  

https://www.youtube.com/watch?v=_5iP1m91a8Q 

 

„Pisanki” 

Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

https://www.youtube.com/watch?v=_5iP1m91a8Q


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. 

Po wysłuchaniu piosenki odpowiedz na pytania: 

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

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

 

 
3.„Gdzie jest pisanka?” – zabawa utrwalająca orientację w przestrzeni oraz 

określanie miejsca i kierunku . 

Dziecko wybiera jedną dowolną pisankę i staje w wybranym miejscu. Rodzic stoi 

w tym samym kierunku co dziecko i prowadzi zabawę: 

Weź swoją pisankę i połóż ją tam (pokazuje kierunek do przodu). Pisanka leży przed 

Tobą. Leży z przodu. Weź ją teraz w dłoń… i podnieś najwyżej, jak tylko potrafisz. 

Teraz pisanka jest w górze… Kiedy opuścisz dłonie, pisanka będzie na dole. Wyciągnij 

teraz rękę tak jak ja… w bok… i połóż pisankę na podłodze. Teraz leży z boku… Spójrz 

do tyłu… Połóż tam swoje jajo… Ono jest z tyłu. Weź je… i idź do przodu… Zatrzymaj 

się… Teraz idź w bok, w tę stronę, którą podnoszę rękę. Zatrzymaj się. Połóż  jajo                      

z przodu i usiądź po turecku, a następnie włóż je do koszyczka, kiedy podejdę. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Dziękujemy za udział w zajęciach! 

Janina Sobierajska i Monika Szywała. 


