PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA PIĄTEK
„PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE”
Życzę miłej zabawy!
Kraszanki i pisanki to, obok baranka, króliczka i kurczaczka, najbardziej
charakterystyczny symbol świąt wielkanocnych. Jajko oznacza nowe życie,
świeżość, narodziny, jest symbolem odrodzenia. Zdobione na różne sposoby są
nieodłącznym towarzyszem wielkanocnych stołów i stroików. Poza tym to nie
tylko tradycja, ale także świetna zabawa!
Kraszanki - na czym polega ta metoda zdobienia jaj?
Jedną z technik zdobienia jajek jest robienie kraszanek. To najprostsza metoda kraszanką nazywamy jajka malowane na jeden kolor bez jakichkolwiek
wzorów
Czym są pisanki?
Ludzie zwykli nazywać mianem pisanek wszystko cokolwiek powstaje poprzez
udekorowanie skorupki. W tradycji staropolskiej jednak określenie to dotyczy
jedynie jaj barwionych na różne kolory po wcześniejszym narysowaniu
wzorów woskiem. Znane są również inne techniki np. wydrapywanie lub
naklejanie wzorów, ręczne malowanie za pomocą farb lub kredek świecowych.
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

1.Zabawa naśladowcza „Przygotowania do świat”
Dziecko ruchem przedstawia czynność, jaką wykonuje w domu przed świętami:
okurzanie, pieczenie, mycie okien, ścieranie kurzu, trzepanie dywanów.
2. Słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy pt. „Bajeczka wielkanocna”
https://www.youtube.com/watch?v=HN-dE2Hx5w0

3. Zabawa logopedyczna „Świąteczne porządki”
Pewnego dnia baba, która mieszka u każdego w buzi, robiła wielkie porządki.
Najpierw umyła dokładnie ściany (język przesuwa się w stronę policzków po
stronie wewnętrznej). Potem umyła sufit (język przesuwa się do podniebienia).
Podłoga też była bardzo brudna, więc umyła ją dokładnie (język na dnie jamy
ustnej). Okna też musiały zostać umyte. Najpierw umyła je od zewnątrz,
a później od środka (język wędruje po stronie zewnętrznej zębów, a potem po
ich stronie wewnętrznej). Wreszcie umyła schody w przedsionku

(język przesuwa się w stronę dolnej wargi i wysuwa na brodę). Komin też
musiał zostać wyczyszczony (język wysuwa się w kierunku wargi górnej
i nosa). Wytrzepała dywany (język wykonuje szybkie ruchy w górę i w dół). Na
koniec pootwierała wszystkie okna, by dom przewietrzyć. Do domu wpadł wiatr
(dzieci nabierają powietrze nosem i wydmuchują ustami). W tak wysprzątanym
domu można już malować wielkanocne pisanki!
4. „Matematyka na wesoło” zabawy matematyczne
- liczenie z zajączkiem wielkanocnym (potrzebne będą maskotka zajączka oraz
papierowe pisanki w różnych kolorach karta pracy nr1). Zajączek ma problemy
z liczeniem. Rodzic celowo popełnia błędy (np., jeden, dwa, pięć) i prosi
dziecko aby je poprawiło.
- koszyk i pisanki przy koszyku kładziemy karteczkę z odpowiednią cyfrą
(np. 2, 3,4 karta pracy nr2) rodzic prosi dziecko aby włożyło do koszyczka tyle
papierowych pisanek ile wskazuje cyfra.
5. Jajko i kurczak – zabawa ruchowa.
Dziecko porusza się swobodnie po dywanie. Na pauzę w muzyce reaguje na
polecenie rodzica przyjmując określoną postawę ciała np.; jajko – kładzie się na
podłodze, zwija ciało w kulkę i turla się z boku na bok; kurczak – układa
ramiona w skrzydełka i porusza się po dywanie drobnymi kroczkami.
6. Eksperymenty z jajkiem.
- pływające jajko
Gdy włożymy jajka do wody, to oczywiście toną. Dzieje się to z prostej
przyczyny: jajko ma większą gęstość niż woda. Wystarczy wsypać sól do wody
i zwiększyć jej gęstość tworząc solankę, a jajko będzie pływało.
- wielkanocny eksperyment z butelką
Lubicie oddzielać żółtko od białka? Ja nie. A gdyby tak wykorzystać prawa
fizyki i je po prostu zassać? Wystarczy nacisnąć butelkę (czyli wypuścić
powietrze), przyłożyć do żółtka i rozluźnić uścisk, a żółtko zostanie wciągnięte
do środka. Niestety przy tym wielkanocnym eksperymencie, ważna jest butelka.
Nie może być zbyt sztywna, ale też miękka niezbyt się nadaje.

Karta pracy nr 1
Pokoloruj i wytnij pisanki.

Karta pracy nr 2
Wytnij cyfry

Karta pracy nr 3
Pokoloruj obrazek, możesz też wykleić kolorowym papierem, bibułą.

