
Grupa IV ,, Skowronki” – 01.04                  Temat: Pisanki, kraszanki  

1. Przeczytajcie wiersz pt. ,,Pisanki” Doroty Gellner 

Patrzcie, 

ile na stole pisanek! 

Każda ma oczy 

malowane, 

naklejane. 

 

Każda ma uśmiech 

kolorowy 

i leży na stole grzecznie, 

żeby się nie potłuc 

przypadkiem 

w dzień świąteczny. 

 

Ale pamiętajcie! 

Pisanki 

nie są do jedzenia 

Z pisanek się wyklują 

świąteczne życzenia! 

Następnie porozmawiajcie na temat wiersza: 

- jak wyglądały pisanki? 

- Gdzie one leżały ? 

- Dlaczego nie je się pisanek ? 

 

2. Liczymy pisanki . Przygotowujemy  10 liczmanów ( mogą to być klocki, guziki, szablony 

pisanek). Operujemy, manipulujemy liczmanami i rozwiązujemy treść zadań. Podpisujemy 

rozwiązanie za pomocą cyfr lub narysowanych kresek. 

 – Ala do koszyka włożyła 3 pisanki. Zosia dołożyła jeszcze 4. Ile pisanek jest w koszyku? 

 – Zosia włożyła do koszyka 2 pisanki. Asia włożyła 3 pisanki. Przyszedł Staś i włożył jeszcze 2 

pisanki. Ile pisanek jest w koszyku? 

 – Mama pomalowała 3 pisanki. Tata pomalował 3 pisanki. Ich synek pomalował tylko 1. Ile 

pisanek pomalowali razem?  

– W koszyku było 10 jajek do malowania pisanek. Przyszedł Krzyś i potłukł 2 jajka. Ile jajek 

pozostało w koszyku? 

 

 Kolejne zadania możemy tworzyć według własnego pomysłu.  

3. Propozycja piosenek do posłuchania. 

Linki do odsłuchu piosenki: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk 

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk 

https://www.youtube.com/watch?v=t-

jVEPrPR9c&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2  

4. Propozycja Zabaw ruchowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk
https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk
https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2
https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2


Link do ćwiczeń ruchowych:   

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE  

IV skowronki – 02.04.         Temat: W kuchni pachnie Wielkanocą 

1. Wielkanocne potrawy. Przyjrzycie się obrazkom umieszczonym na dole, które przedstawiają 

Wielkanocne potrawy. Opowiedzcie co one przedstawiają i czy u Was w domu też jest 

tradycja jedzenia takich potraw ? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE


 
 

 

 
2. ,, Kroimy wyrazy” . Podajemy wyrazy związane ze Świętami Wielkanocnymi: Wielkanoc, 

święta, jajko, pisanki, palma, życzenia, kurczaczek, zajączek, baranek oraz te przedstawione 

we wcześniejszej zabawie na obrazkach. Waszym zadanie jest powiedzieć ile sylab mają te 

wyrazy i tyle samo razy klasnąć w ręce. 

3. ,, Wielkanocny mazurek” – propozycja przepisu na ciasto. 

Potrzebne  będą: 

- 300 g mąki,  

-kostka masła,   

- 100 g cukru pudru,  

- 2 żółtka,  

- 2 łyżki śmietany (można zastąpić trzecim żółtkiem) 

 

Siekamy na stolnicy mąkę z masłem i cukrem. Następnie dodajemy żółtka i śmietanę i całość 

ugniatamy. Ugniecione ciasto schładzamy w lodówce przez godzinę. Po wyjęciu ciasta 

układamy je w dużej formie tak, żeby miało niewielkie brzegi (zapobiegną wypłynięciu masy 

kajmakowej). Nakłuwamy ciasto widelcem, a następnie  pieczemy  12–20 minut w 200°C. 

Wystudzone ciasto polewamy roztopionymi krówkami albo gotową masą kajmakową z 

puszki. 



4. ,, Malujemy oburącz wielkanocny koszyk” – Mówimy wyliczankę i malujemy w powietrzu 

oburącz koszyczek. Następnie te czynności powtarzamy na małych kartkach, następnie z 

wykorzystaniem kredek. Na koniec rysujemy kurczaka. 

 

 

Wielkanocny kosz robimy, 

Zaraz go z witek złożymy.                     

Tu gałązka, a tam druga, 

Już kurczaczek z niego mruga. 

 

5. Propozycja bajki do obejrzenia. 

Link do bajki:  

https://www.youtube.com/watch?v=zEnLODXoxIY&t=25s  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zEnLODXoxIY&t=25s

