
  

Z okazji nadchodzących  

Świąt Wielkanocnych 

życzymy wszystkim Rodzicom i Dzieciom 

zdrowych, spokojnych  

oraz rodzinnych Świat Wielkanocnych 

spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze. 

                                                P. Marika, p. Ala i p. Agnieszka 

 

Drodzy Rodzice.  

Zachęcamy do przesyłania na adres e-mailowy prac dzieci oraz Waszych pomysłów na 

spędzanie czasu z dziećmi w domu.  

Temat: Kultywowanie zwyczajów i tradycji ludowych. 

06.04.2020r. –10.04.2020r. 

 

Cele (dziecko): 

· Wie, jakie symbole kojarzą się ze świętami wielkanocnymi, 

· Poprawnie wypowiada się na podany temat, 

· Wie, co powinno się znajdować w koszyku wielkanocnym, 

· Zna tradycje związane z świętami wielkanocnymi, 

- Doskonali sprawność manualną, 

- Wzmacnia więzi emocjonalne z rodzicami, 

- Czerpanie radości ze wspólnej zabawy. 

Będzie nam bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę aby skorzystać z naszych wskazówek i 

podpowiedzi. 

 

Poniedziałek 06.04.2020r. 

1. Zabawa naśladowcza "Przygotowania do świąt". 

Dziecko ruchem przedstawia czynność, jaka wykonuje w domu przed świętami: 

odkurzanie, pieczenie, mycie okien, ścieranie kurzu itp. Rodzic odgaduje, jaka to 

czynność( odwrotność ról). 

2. Bajeczka logopedyczna WIELKANOC 

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/logopedia/scenariusz-zajec-logopedycznych/ 

3. Zajęcia przyrodnicze: Zakładamy hodowlę rzeżuchy. 

 

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/logopedia/scenariusz-zajec-logopedycznych/


Dziecko sieje rzeżuchę dla baranka, podlewa ją, wymienia rzeczy potrzebne do tego, 

żeby roślinka rosła, konsumuje na kanapce wiosennej samodzielnie wykonanej. 

 

Wtorek 07.04.2020r. 

1. Zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

2. Kurczątko wielkanocne – wykonanie płaskiego origami z kółek- rozwijanie 

sprawności manualnej i umiejętności odwzorowywania. 

 

 

Środa 08.04.2020r. 

1. Wyścigi pisanek – zabawa ruchowa. 

Do zabawy potrzebujecie czekoladowych jajek, plastikowych łyżek, liny (skakanki), którą 

zaznaczycie START i METĘ. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze przeniesienie do mety jajka 

położonego na łyżce. 

2.Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak Jajko z wykorzystaniem sylwet kury i gęsi -

rozwijanie mowy i myślenia. 

 

 Kura zniosła jajo i przetarła oczy:  

– Jakie ono białe –  

zawołała głośno: – Kok-kodak, kok-kodak… (dzieci naśladują głos kury)  

co w kurzym języku może znaczyć tak:  

– Ratunku! Pomocy!  

Zbiegły się gęsi, kaczki, indyczki  

– cały podwórkowy drób.  

A kura płacze i woła: – Jajko jest chore!  

Patrzcie, jakie jest blade. Och, moje jajeczko!  

Wezmą cię do szpitala. Już cię pewnie nie zobaczę!  

Rzekła gąska: – Gę, gę, gę… (dzieci powtarzają)  

Moja kurko, przyjaciółko, jajko jest takie, jak należy.  

Przyjdzie gospodyni, jajko do domu zabierze,  

zrobi z niego pyszności,  

i twoje jajko w domu na stole zagości.  

A jeżeli – tak się zdarzyć może – będą święta,  

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY


twoje jajko, razem z innymi jajkami…  

zalśni kolorami!  

 

 

3.Posłuchajcie piosenki o pisance. Spróbujcie zaśpiewać refren. 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8 

Czwartek 09.04.2020r. 

1. Zapoznanie ze zwyczajami wielkanocnymi na podstawie wiersza J. Koczanowskiej 

Wielkanoc-rozwijanie mowy. 

 

W wielkanocnym koszyczku,  

przystrojonym pięknie,  

kłóciły się pisanki  

o najlepsze miejsce.  

Każda chciała spoczywać  

tuż obok rzeżuchy, 

zielonej i puszystej  

jak miękkie poduchy.  

Wtem do akcji wkroczył  

cukrowy baranek,  

zjadł zieloną rzeżuchę,  

przerwał spór pisanek. 

 

2. Wysłuchajcie bajki o Wielkanocnym Zajączku. Opowiedzcie o zwyczajach 

wielkanocnych wymienionych w bajce. Wymieńcie zwyczaje kultywowane u Was w 

domu. 

https://www.youtube.com/watch?v=T1_Su0kjAzQ 

 

3. Zwyczaje wielkanocne.  

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855 

 

Piątek 10.04.2020r. 

 

1. Koszyczek wielkanocny – praca z obrazkiem. Co powinno znaleźć się w koszyczku? 

Co możemy do niego jeszcze włożyć?  

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8
https://www.youtube.com/watch?v=T1_Su0kjAzQ
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855


 
 

 

2. Zabawy ruchowe do słów piosenki ,,Równowaga” 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

 

 

PROPOZYCJE 5 LATKI – KARTY PRACY 

https://zapodaj.net/81368dc0c9793.jpg.html 

https://zapodaj.net/2f67441ff0df5.jpg.html 

https://zapodaj.net/0df2ee3d80c63.jpg.html 

https://zapodaj.net/2e944316d046d.jpg.html 

https://zapodaj.net/2c9dac36271b0.jpg.html 

https://zapodaj.net/bde1fed3ceae8.jpg.html 

 

PROPOZYCJE 4 LATKI – KARTY PRACY 

https://zapodaj.net/b9cc880d9965c.jpg.html 

https://zapodaj.net/bf65b898b80a9.jpg.html 

https://zapodaj.net/8da7f72411529.jpg.html 

https://zapodaj.net/854d4bfc6591b.jpg.html 

https://zapodaj.net/751ae0d15df6c.jpg.html  

https://zapodaj.net/65c068e177f00.jpg.html 

https://zapodaj.net/4c5ccce7e8662.jpg.html 

ŻYCZĘ MIŁEJ I OWOCNEJ ZABAWY. 
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