
Kochane dzieci i  drodzy rodzice ! 

W tym tygodniu od 06.04.2020 - 10.04.2020 proponujemy temat: Wielkanoc za pasem              

i w związku z tym proponujemy oraz zachęcamy do wspólnej zabawy. 

 

 

 

1. „Moje Święta” – dzielenie się z dziećmi wiedzą i 

doświadczeniami związanymi  

z Wielkanocą  :  

- Jak przygotowujemy się do świąt? 

- Jakie są potrawy związane z tymi świętami? 

- Jakie tradycje świąteczne już znamy? 

Poniżej znajduje się link z filmikiem dotyczącym tradycji i zwyczajów wielkanocnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q 

 

 

 

 

 

2. „Taniec na jajkach” – ruchowa.  

 

Taniec przy dowolnej muzyce na dużych jajkach wyciętych z szarego papieru, gazety lub 

innego materiału ze zwróceniem uwagi, aby nie zejść na podłogę. Po zastopowaniu muzyki 

dziecko może zrobić wybraną pozę, ale tak, żeby nie wyjść poza jajko.  

 

 

 

 

 

3. Wiersz:  

 

Bożena Forma „Wielkanoc” 

Święta za pasem, 

do pracy się bierzemy, 

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q


mazurki i baby 

smaczne upieczemy. 

Pisanki kraszanki 

razem dziś robimy, 

wszystkie kolorowe, 

bardzo się cieszymy. 

Upiekliśmy z ciasta, 

baranka, zajączka, 

z posianej rzeżuchy 

będzie piękna łączka. 

W glinianym wazonie 

bazie i żonkile, 

a na nich z papieru 

kurczątka przemiłe. 

Pytania do wiersza: 

a. Jakie potrawy wielkanocne były wymienione w wierszu? 

b. O jakich zwierzątkach była mowa w wierszu? 

c. Jakie tradycje wymieniono w tekście? 

d. Co najbardziej lubisz w Wielkanocy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Praca plastyczna – pisanki z układanki.  

       Kolejność zadań: 

 

                         1.                  

 

 

                         2.  

 

 

                         3.   

 

 

                                                                                       

                       4.                                

  

 



 

 

 

 

 

 

5. Doświadczenie z jajkiem:  

 

a.    b.   c.   

 

d.   2 dni 

 
Co się stało z jajkiem po 2 dniach ? – możesz nagrać swoją krótką wypowiedź. 

 

 

 

6. Nauka piosenki „Z jajkiem i zającem” – link poniżej: 

 

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

"https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg" HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg" HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg"xAhMOdXuujg 

 

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


7. „Zbieramy pisanki”- zabawa matematyczna  

Przygotowujemy z dzieckiem różne kolorowe „pisanki”. Mogą być na przykład wycięte          

z kolorowego bloku technicznego, bądź też ze starych gazet (niech dzieci same zaproponują 

jaki mają pomysł, z czego by mogły powycinać pisanki). Przygotowanych kolorowych 

pisanek powinno być po 9 dla każdej osoby biorącej udział w zabawie. Każdy również 

posiada swój koszyczek. Rodzic wystukuje lub poprzez klaskanie ustala po ile jajek należy 

pozbierać do koszyczka. Następnie z dzieckiem dokładnie przelicza i sprawdza, czy ilość 

jajeczek papierowych się zgadza. Następnie proponuje, aby dziecko wyjęło ze swojego 

koszyczka np. dwa jajka i porównało teraz liczebność jajek z innymi osobami biorącymi 

udział w zabawie. Ukierunkowujemy dziecko poprzez zadawanie odpowiednich pytań np. : 

Kto ma najwięcej jajek? O ile masz mniej? O ile więcej ma siostra lub brat? itd. Następnie 

rodzic znów określa, kto i ile jajeczek ma wyjąć lub dołożyć do swojego koszyczka. 

Oczywiście w przeliczanie i porównywanie zbiorów cały czas angażujemy dziecko. 

 

Zabawy matematyczne na dodawanie.                                                                          

Potrzebne nam będą jajeczka np. niech ulepią 9 kulek z folii aluminiowej. 

Rodzic czyta dziecku zadanie, a dziecko układa liczmany (jajeczka) zgodnie z treścią 

zadania. Na końcu przelicza jajeczka i podaje wynik dodawania. 

*Podczas śniadania wielkanocnego mama dostała jedno jajko, tata dwa jajka i Michał dwa 

jajka. Ile jajek dostali razem? 

*Do świątecznego śniadania usiadły 2 babcie, 1 dziadek, mama, tata i Ola. Ile osób usiadło 

do stołu? 

*Mama włożyła 5 jajek do sałatki a 4 jajka wbiła do ciasta. Ile jajek zużyła mama? 

To tylko przykładowe zadania. Rodzic może dalej sam wymyślać zadania.  

 

Podane przykłady i zakres liczb dostosowujemy do możliwości dzieci. 

 

8. „W” jak Wielkanoc:   



 
 

Zapoznanie z obrazem graficznym litery pisanej oraz drukowanej „W,w”. Dziecko pisze 

literkę „W” w powietrzu, na dywanie, na plecach rodzica. 

 

 



 

 

 



 
9. Stwórz gigantyczną pisankę z materiałów dostępncyh w domu :) 



 

 



 

 

 

 

 

10. Praca według własnego pomysłu.  

 

 

 

DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI! 

Życzymy Wam zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych miłością, wiarą i nadzieją, że wkrótce skończy się ten zły 

czas i będziemy mogli wrócić do przedszkola, za którym już wszyscy 



bardzo tęsknimy. Serdeczne uściski dla wszystkich "Biedronek" przesyłają 

Pani Weronika, Grażyna i Monika :)  

 

 


