
"PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE" 
scenariusz spotkania warsztatowego z rodzicami 

 

CELE OPERACYJNE: 

 dziecko zna tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi,  
 włącza się do przygotowań świątecznych,  
 tworzy prace plastyczne w konwencji sztuki ludowej,  
 potrafi pracować w zespole, planuje działania.  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 opaski na głowę dla każdego dziecka z uszami zajączka,  
 płyty CD  Klanza 
 materiały plastyczne - kolorowy papier,  
 bibuła,  

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Przywitanie rodziców przez Zajączka z łyżki 
 
Witam wszystkich tu zebranych,  
Małych, dużych i tych rozgadanych.  
Czy już wiecie, kim ja jestem?  
Tak, zającem naprawdę uwierzcie.  
 
Co przynoszę Wam, nie wiecie?  
Czy marchewkę najlepszą na świecie?  
Nie! Przynoszę Wam wiele radości   
Dużo zabawy wśród miłych gości 
 
Zapraszamy do koła 
 
2. „Kolorowa pisanka” - zabawa. : 
Kolorową pisankę puszczam w krąg , niechaj wróci do mych rąk.    

3. „Zawody sportowe z jajkiem” 

 Bieg z jajkiem na łyżce — każdy otrzymuje jajko i jedna łyżka drewniana na 
drużynę. Każdy uczestnik biegnie z jajkiem na łyżce do koszyczka omijając krążki, 
tak aby jajko nie spadło z łyżki i się nie potłukło, wraca i przekazuje łyżkę następnej 
osobie — rodzice i dzieci 
 Turlanie wydmuszki  — wybrany uczestnik turla wydmuszkę do wyznaczonej 
linii - dziecko 

4. „ Wielkanocne zajączki” - zabawa ruchowa z elementem orientacji  

Na dywanie rozłożone sylwety pisanek, między którymi dzieci będą się poruszać 
podczas muzyki, a na przerwę w muzyce – stają : na pisance, przed pisanką, za 



pisanką, z prawej lub lewej strony ( nauczycielka wcześniej demonstruje). Przed 
zabawą nauczycielka zamienia dzieci „w zajączki” słowami:  

Hokus - pokus, ecie – pecie, zajączkami zostaniecie.  
Już zajączków cały tłum skacze zwinnie: szur, szur, szur. (rozdanie opasek 
zajęczych uszu na głowy). 

5. Masażyk relaksacyjny  Pisanki 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni 
 
    Śniła mu się pisaneczka,  
    ta co cała jest w kropeczkach  (uderzenia paluszkami- kropki) 
     
    Była też w paseczki            (rysujemy paseczki) 
 
    I w wesołe krateczki           (rysujemy krateczkę) 
 
   Ta w malutkie ślimaczki     (rysujemy ślimaczki). 
         
   I żółciutkie kurczaczki        (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, 
dzióbek). 

 „Idzie wiosna” bardzo się zmęczyliście więc trochę się zrelaksujemy 

Idzie wiosna tup, tup, tup -  leciutko końcami palców wskazujących 

Dziadek z laską stuk, stuk, stuk -  uderzamy jednym palcem 

Skacze dziecko hop, hop, hop -  naśladujemy skoki od przegubu ręki na palce 

Żaba robi długi skok, - opuszkami palców w odległe części ciała 

Wietrzyk wieje fiu, fiu,fiu -  dmuchamy na przemian w prawe i lewe ucho 

Kropi deszczyk puk, puk, puk - delikatnie stukamy wszystkimi palcami 

Deszcz ze śniegiem chlup, chlup, chlup - dłonie zwinięte w miseczki 

A grad w szyby łup,łup, łup - lekko pięściami 

Świeci słonko, - ruchem okrężnym gładzimy plecy 

wieje wietrzyk, - dmuchamy we włosy 

pada deszczyk - stukamy palcami 

czujesz dreszczyk? - Leciutko szczypiemy w kark 

Zmiana dziecko wykonuje masaż rodzicowi. 

Zaproszenie do zabawy plastycznej 


