
ZAJĘCIA ZDALNE – MATERIAŁ PRZEZNACZONY DLA DZIECI
3 I 4 – LETNICH

Opracowała: Ewelina Mastaj
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1. „Wielkanocne malowanki” – układanie historyjki i rozmowa inspirowana jej treścią. 

Dziecko ogląda ilustracje, układa je w odpowiedniej kolejności i opowiada treść:

- Co robi dziewczynka z rodzicami? 

- Po co tata obiera cebulę? 

- Dlaczego łzawią mu oczy? 

- W czym będą gotować się jajka? 

- Jaki kolor miały jajka przed ugotowaniem / po ugotowaniu? 

- Jakie inne warzywa są na stole? 

- Po co są im potrzebne obierki buraków i szpinak? 

- Jaki kolor będą mieć jajka ugotowane w burakach / w szpinaku? 

Rodzić wyjaśnia dziecku, że jajka farbowane w ten sposób (poprzez zanurzenie w barwniku) to

kraszanki.







2. „Czubatka” – opowieść ruchowa. Rodzic recytuje rymowankę, obrazując ją gestami. Dziecko

naśladuje jego ruchy.

Czubatka
(Dominika Góra)

Chodzi kurka Czubatka po grzędzie,
dziecko układa ręce jak skrzydła, spaceruje po kole rytmicznie do wypowiadanych sylab             
jak w gnieździe usiądzie, to jajko będzie.
siada, jedna ręka zwiniętą w pięść wyciąga ją do przodu 
Jajko zabierze gospodarz wąsaty,
wstaje, dwoma palcami wskazującymi „rysuje” wąsy od nosa na boki 
ostrożnie zaniesie to jajko do chaty.
dłonie wyciąga do przodu, w geście niesienia, robi cztery duże kroki 
W łupkach cebuli je ugotuje,
naśladuje pocieranie oczu dłońmi zwiniętymi w piąstki 
jajo na brązowo całe zafarbuje.
w powietrzu „rysuje” jajo dwoma palcami symetrycznie, od góry do dołu 
W koszyku ułoży tę piękną kraszankę,
unosi ręce na wysokości brzucha i zaplata palce
pomiędzy zającem, kurczakiem i barankiem.
naśladuje zająca – dłonie przykłada nad głową; kurczaka – dotyka ramion i macha małymi 
skrzydełkami; baranka – zatacza koła piąstkami przy skroniach i podskakuje po obwodzie koła

3. „Kraszanki” – zabawa badawcza. 

Materiały: 

- ugotowane białe jaja; 

- jajka barwione w naturalnych barwnikach; 

- wywary pozostałe po farbowaniu w zamykanych słoiczkach;

- fotografie wykorzystanych barwników. 

Przebieg: 

Dziecko ogląda barwione jaja. Do każdego jajka przyporządkowuje fotografię barwnika i układa je

na tackach. Rodzic ustawia na tackach obok fotografii odpowiadające im słoiki z wywarami. W

każdym słoiku zanurza ugotowane białe jajo. Co jakiś czas dziecko z pomocą rodzica sprawdza

stopień zafarbowania, wyjmując jajo łyżką. Gdy jaja się zafarbują, dziecko wyciąga je z wywarów i

wspólnie ustala, czy kraszanki przyporządkowane do fotografii na początku zabawy zostały dobrze

posegregowane  (poprzez  porównanie  kolorów  na  skorupkach  obu  jajek).  Na  tackach  obok

kraszanek układa podpisy z nazwami kolorów.





4. „Wielkanocne jajka” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic  rozkłada  na  dywanie  zdjęcia przedstawiające  zdobione  wielkanocne  jajka.  Prezentując

kolejne  fotografie,  opowiada  o  sposobach  ich  wykonania,  a  dziecko  odgaduje,  o  który  rodzaj

chodzi. Spośród zgromadzonych w koszyku zdobionych jajek wybiera te, które zostały wykonane

tą właśnie techniką. 

– Kraszanki powstają poprzez zafarbowanie skorupek jaj w barwniku.

– Drapanki są odmianą kraszanek – w zabarwionej skorupce wydrapuje się wzorki za pomocą

ostrego narzędzia. 

– Pisanki powstają poprzez pisanie na skorupce gorącym woskiem, a następnie zanurzenie w

zimnym  barwniku.  W  miejscu  nałożenia  wosku  barwnik  nie  wchłania  się  w  skorupkę.  Jako

narzędzie do rozprowadzania wosku używa się igieł, słomek, patyczków, szydełek itp. 

– Ażurki  powstają  z  wydmuszek.  Robi  się  je  poprzez  wiercenie  otworów  przy  pomocy

malutkiego wiertła. 

– Oklejanki  powstają poprzez oklejenie różnymi materiałami: sitowiem, płatkami kwiatów,

ale także skrawkami tkanin, włóczką, wełną, wycinankami z kolorowego papieru.



                                                                                                              OKLEJANKI

                                                                                                                 DRAPANKI



                                                                                                              KRASZANKI

                                                                                                                      AŻURKI



                                                                                                                      PISANKI

                                                                                                               OKLEJANKI



5. „Wielkanocne puzzle” – ćwiczenie doskonalące percepcję wzrokową 

Poniżej obrazki do pocięcia na części do zabawy: „Wielkanocne puzzle”






	Poniżej obrazki do pocięcia na części do zabawy: „Wielkanocne puzzle”

