
Tematyka kompleksowa: Wesołe pisanki.  

 

Poniedziałek  06.04.2020  

Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i słuchania. Zapoznanie się z tradycjami Świąt 

Wielkanocnych. 

1.Na rozgrzewkę! Posłuchaj piosenki pt. „Pisanki, pisanki”. Odpowiedz na poniższe pytania. 

- Link:    https://www.youtube.com/watch?v=TlU_AXkbBtA 

 

- Pytania pomocnicze: 

1.Co jest na pierwszej pisance? 

2.Co jest na drugiej pisance? 

3.Co jest na trzeciej pisance? 

4.Co jest na czwartej pisance? 

5.Co jest na piątej pisance? 

2. Zabawa z toczeniem jajka „Do celu”.  

Zaproś do zabawy rodziców i rodzeństwo. Rodzic wyznacza jeden punkt przy pomocy sznurka lub 

kawałka wstążki. Za pomocą łyżki toczymy jajko do wyznaczonego miejsca. Nie pomagamy sobie 

druga ręką.  

3. Rozwiąż zagadki: 

 

Co to za gałązka, co kotków ma bez liku, 
I chociaż nie zamruczy, miła jest w dotyku. 
 

 

Leży w koszyczku, pięknie wystrojone, 
malowane, pisane, drapane lub kraszone? 

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


Wtorek  07.04.2020  

Poznanie obrazu graficznego litery J. Rozwijanie umiejętności:  analizy sylabowej i głoskowej; 

matematycznych -przeliczanie. Usprawnianie precyzyjnych ruchów palców.  

 

1.Rodzic prezentuje zapis litery J, oraz wskazuje na właściwy kierunek pisania. 

 
 

2. Przygotować: kartkę papieru, guziki (lub inne drobne przedmioty np. fasolę)  

Dziecko:                                                                                                                                                       

- wskazującym palcem rysuje w powietrzu kształt litery J;                                                                                          

- układa poznaną literę, na kartce papieru np. z guzików;                                                                                       

- wymyśla cztery słowa rozpoczynające się na J –dzieli je na sylaby i głoski;                                                   

- liczy ile razy litera J występuje w wyrazie: 

J A J K O 

J A G Ó D K I 

J A B Ł K O 



3. Pokoloruj kredkami, staraj się nie wyjeżdżać poza kontur 

 

 

 

 



Środa  08.04.2020 

Zapoznanie z tradycjami świątecznymi. Doskonalenie percepcji słuchowej. Rozwijanie kreatywności. 

 

1.Rozwiąż świąteczne zagadki. 

Dziś kolejna porcja! 

- Jeden  taki dzień w całym roku mamy, 

  że gdy nas obleją, to się nie gniewamy. 

 

- Potulne zwierzątko z masła ulepione, 

  małą chorągiewką wdzięcznie ozdobione. 

 

- Mały żółty ptaszek z jajka się wykluwa, 

  zamiast piór ma puszek, więc jeszcze nie fruwa. 

 

2. Rodzice czytają a dzieci rysują: rysowany wierszyk (kurczątko) 

Z jajeczka kurczątko się wykluło, 

Małą, żółtą główkę miało 

I na nóżkach podskakiwało. 

 

Piórka brzuszka nastroszyło, 

dziobek mocno rozchyliło, 

bo bardzo głodne było. 

 

Uważnie się rozglądało, 

czarnymi oczkami ziarenek szukało, 

a przy tym głośno popiskiwało. 

 

3.Coś plastycznego. 

Podaję linki do stron. Wybierzcie sobie coś plastycznego i spróbujcie zrobić. Myślę, że rodzice Wam 

pomogą.  www.youtube.com/watch?v=YSziKhA51OY       www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE 

http://www.youtube.com/watch?v=YSziKhA51OY
http://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE


Czwartek  08.04.2020 

Doskonalenie percepcji słuchowej. Zdobywanie nowych wiadomości dotyczących Świąt 

Wielkanocnych. 

1.Wysłuchaj piosenki „Znaki Wielkanocy”.                                         

Link:  www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

Wymień znaki tradycyjnej Wielkanocy.   

 

2. Rodzice, przeczytajcie dzieciom wiersz pt. „Malowane jajka”, następnie poproście Wasze pociechy 

aby odpowiedziały na pytania. 

„Malowane jajka” 

Leży na półce mały koszyczek, 

a z niego wystaje kilka twarzyczek. 

Każda, okrągła i zadowolona, 

pięknymi barwami jest ozdobiona. 

Pierwsza w krateczkę, druga ma groszki, 

u trzeciej-kwiaty, u czwartej prążki, 

na piątej są gwiazdki, na szóstej-drzewa, 

a mnie ich widok tylko olśniewa. 

I tak jak co roku, nie pójdą w kąt, 

lecz będą życzyły: Wesołych Świąt! 

- Pytania: 

Jak wyglądały pisanki?, Jakie miały wzory?, Ile ich było?, W jakie święta ozdabiamy jajka? 

http://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


3. Kolorowanka dla chętnych  

 

 

 

 

 

 

 



piątek 10.04.2020  

Zachęcamy dzieci do aktywnego udziału w przygotowaniach świątecznych. Pogłębiamy więzi rodzinne 

poprzez wspólne przygotowanie babki wielkanocnej. Kształtujemy opanowanie prostych umiejętności i 

czynności pracy.  

1.Pieczemy - Babkę Wielkanocną. Wielkanoc bez świątecznej baby? Wykluczone! Zapraszamy do 

wspólnej zabawy w cukiernika. Dziecko na początku rozpoznaje i nazywa przygotowane produkty. 

Następnie rodzic omawia kolejne etapy wykonania babki, przypomina o konieczności umycia rąk                     

i założenia fartuszka. Mały cukiernik rozpoczyna pracę: samodzielnie przesiewa mąkę i odmierza 

składniki, pomaga przy mieszaniu produktów.  Powodzenia! 

 

Należy przygotować: miskę, formę na ciasto, drewnianą łyżkę, szklankę do odmierzania składników, 

sitko, mikser. 

Składniki:                                                                                                                                                            

- 1 kostka margaryny                                                                              

- 1,5 szklanki cukru                                                                                                                                             

- 2 łyżki kakao                                                                                                                                                    

- 0,5 szklanki wody                                                                                                                                             

- 2 szklanki mąki pszennej                                                                                                                                    

- 2 łyżeczki proszku do pieczenia                                                                                                              

- 4 jaja (olejek migdałowy, śmietankowy lub wg uznania) 

Sposób przygotowania: 

Formę smarujemy masłem i osypujemy bułką tartą. Dziecko przesiewa mąkę, odlicza odpowiednią 

ilość jajek. Rodzic rozpuszcza w garnku margarynę, cukier; dodaje wodę                     i kakao. Do 

zagotowanej masy wlać olejek. Odstawiamy do wystygnięcia. Następnie oddzielamy białko od żółtka. 

Do masy dodajemy pół szklanki mąki z proszkiem do pieczenia + 1 żółtko –mieszamy, i tak na 

zmianę. Na koniec ubijamy mikserem białka i delikatnie mieszamy z kakaową masą. Wlewamy ciasto 

do formy. Pieczemy około 50 minut w temperaturze 180 - 200 st. C. Po zakończeniu pracy Jagódka 

przystępuje do pomocy przy sprzątaniu. Po wystygnięciu -babkę można ozdobić lukrem, czekoladą lub 

oprószyć cukrem pudrem. SMACZNEGO!!!  

 

Kochane Jagódki i Drodzy Rodzice, życzymy  Wam zdrowych                               

i pogodnych  Świąt Wielkanocnych!!!  


