„KOTKI” - WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
Temat dnia:

Pisanki, kraszanki

7 .04.2020

Drogi Rodzicu, dzisiaj dziecko pozna piosenkę pt. „Pisanki, kraszanki”. Dowie się czym
różni się pisanka od kraszanki. Będzie używało zwrotów określających wielkości jajek: małe,
większe i największe. Wykaże się inwencją podczas inscenizacji ruchowej do utworu
M. Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”. Ozdobi wydmuszkę według własnego
pomysłu (malując farbami lub…..).
PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ: wydmuszki (jajko ugotowane na twardo lub jajka
styropianowe), farby plakatowe, brokaty kolorowe (sypkie lub w kleju), klej w płynie,
cekiny,… inne elementy dekoracyjne;
- 3 wstążki (wełna lub sznurki)– o różnych długościach np. 10, 20 i 30 cm.
PROPOZYCJE ZABAW:
1. Piosenka pt. „Pisanki, kraszanki”
Na początek dnia proszę włączyć dziecku piosenkę pt. „Pisanki, kraszanki”
Link do piosenki „Pisanki, kraszanki” - https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
1. Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,
Oto wielkanocna świąteczna święconka.
Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki- całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.
2. Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?
Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana
Ref. Pisanki, kraszanki……..
3. Baranek z kurczaczkiem długo się spierali,
aż goście świąteczni do drzwi zapukali.
Wielkanocni goście czasu nie tracili,
potłukli pisanki jajkiem się dzielili.
Ref. Pisanki, kraszanki……………
Po wysłuchaniu piosenki proszę zadać dziecku pytania np.:
- Czy wiesz, o co kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek?
- Jak wyglądała wielkanocna święconka?
- Co się stało z pisankami, gdy przyszli goście?
Proszę wytłumaczyć dziecku niektóre zwroty np. – „ całe w ornamentach”;
- „długo się spierali”
Proszę ponownie odtworzyć piosenkę i pozwolić dziecku na swobodną interpretację ruchową.

2. Zabawa matematyczna - „Co jest małe, a co największe?”- porównywanie wielkości
jaj: przepiórki, kury, strusia. Proszę poprosić dziecko, aby pokazało na ilustracji jajko:
małe, większe i największe.
Proszę, aby dziecko z trzech tasiemek o różnej długości ułożyło 3 jajka (owal) i nazwało
je używając określeń wielkości: małe, większe i największe.

Jajko strusia.

Jajko kury.

Jajko przepiórki.

3. Zabawa ruchowo- inscenizacyjna przy muzyce - utwór Modest Musorgski „Taniec
kurcząt w skorupkach”.
Pierwszy link do wysłuchania –( wykonanie – Kwintet „a quattro +”.) Podczas słuchania
dziecko może wystukiwać rytm uderzając dłońmi o kolana, podłogę, stół, poduszkę….
https://www.youtube.com/watch?v=pjXHbFcA3Ok

Drugi link- to inscenizacja ruchowa z wykorzystaniem obręczy.
To tylko inspiracja do tańca z wykorzystaniem dowolnego przyboru.
Proszę zachęcić dziecko do tańca!

Rodzicu nie daj się prosić – TY też możesz!

https://www.youtube.com/watch?v=4QHbc4g7yCk

4. Wykonywanie pisanki – wykorzystanie wydmuszki, (jajka ze styropianu lub jajka
ugotowanego na twardo)
Rodzicu proszę przygotować wspólnie z dzieckiem potrzebne materiały: wydmuszka, farby,
pędzel, brokaty sypkie lub w kleju, klej, i wszystkie elementy dekoracyjne, które znajdziecie
w domu…..
Podczas wykonywania pisanki proszę odtwarzać piosenkę „Pisanki, kraszanki”, aby dziecko
utrwalało melodię i tekst. https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

Proszę, aby dziecko pomalowało jajko farbami. Po wyschnięciu farby można dekorować np.
namalować wzorek klejem w płynie- a następnie posypać brokatem. Można nakleić drobne
ozdoby np. cekiny, koraliki, szmatki ….
Po skończonej pracy proszę zachęcić dziecko do pomocy w sprzątaniu, a na koniec – mycie
rąk!
DLA CHĘTNYCH - RÓŻNE PROPOZYCJE OZDABIANIA JAJEK:
Proste pomysły dla dziecka i Rodzica
https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE

Propozycja dla Rodzica i dziecka:
Szczególnie polecam: 1. pisanki farbowane w pończochach
2. pisanki ozdabiane z wykorzystaniem taśmy izolacyjnej i…
1. https://www.youtube.com/watch?v=xCO1Z1hdtCM
2.
https://www.youtube.com/watch?v=27YCnJDHUkk
Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć : Jaka jest różnica między pisanką, a kraszanką.
Jak dawniej zdobiono jaka? - polecam poniżej umieszczony film.
Z tego filmu szczególnie zachęcam
do
ozdobienia jajka
techniką: „Batikową
z wykorzystaniem – patyczka, szpileczki i wosku” –
https://www.youtube.com/watch?v=y8RPGayl2Mk

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE I ŻYCZYMY MIŁEGO DNIA
WYCHOWAWCZYNIE

