
Witajcie !
Jako, że niebawem Wielkanoc. Warto by nastrój Świąt towarzyszył Wam i Waszej rodzinie na 
każdym kroku. Przybrany wielkanocnymi dekoracjami dom, świąteczne potrawy, wspólne 
modlitwy i wszelkie rodzaje aktywności. Z tej to okazji przygotowałam dla Was  
zestaw zadań o tematyce Wielkanocnej na ten przedświąteczny tydzień;)

Zadanie na poniedziałek 06.04.2020

1. Analiza i synteza sylabowa i głoskowa wyrazu „Jajko”. Spróbuj samodzielnie przeczytać wyrazy 
w ramce. Podziel wyraz „Jajko” na sylaby. Przyjrzyj się z jakich głosek składa się ten wyraz. Na 
pewno pamiętasz, że kolorem czerwony oznaczamy samogłoski.
 Otwórz ten link:
https://www.youtube.com/watch?v=4Qm9YgDemhQ
a Sowa Mądra głowa przypomni Ci wszystkie samogłoski, które poznaliśmy już w przedszkolu:)

Kolorem niebieskim oznaczamy spółgłoski
Otwórz ten link:
https://www.youtube.com/watch?v=UjpKoAMmc94

                                      jajko 

https://www.youtube.com/watch?v=4Qm9YgDemhQ
https://www.youtube.com/watch?v=UjpKoAMmc94


2. Poznanie znaczenia symbolicznego Jajka w czasie świąt wielkanocnych.
https://www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8

                                           
3. Ćwiczenia percepcji wzrokowej oraz spostrzegawczości. Ćwiczenie umiejętności łączenia w pary
takich samych przedmiotów.

                      

https://www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8


Zadanie na wtorek 07.04.2020

1. Poznanie liczby 7 i jej zapisu graficznego.  Drogi rodzicu, zwróć uwagę na to czy Twoje dziecko 
w sposób prawidłowy kreśli ołówkiem liczbę 7. Zastosuj się do czerwonych strzałek. 



2. Ćwiczenia umiejętności grafomotorycznych. Utrwalenie znajomości liczby 7.



3. Rozwijanie umiejętności przeliczania przedmiotów.
Rozwijanie umiejętności  porównywania wielkości.



Zadanie na środę 08.04.2020

1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami. Określanie położenia przedmiotów w 
przestrzeni. Różnicowanie stron lewej i prawej.



Zadanie na czwartek 09.04.2020

1. Ćwiczenia grafomotoryczne. Drogi Rodzicu! Zwróć uwagę na poprawny chwyt narzędzia 
pisarskiego przez Twoje dziecko.



Zadanie na piątek 10.04.2020

1. Praca plastyczna pt. „Zajączek ze skarpetki”. Doskonalenie umiejętności posługiwania się 
różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi. Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, 
pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły. 

W bardzo prosty sposób możecie zrobić uroczego króliczka, który wcale nie musi być 
prosto z półki sklepowej. Własny da więcej uciechy i będzie ulubieńcem każdego dziecka.

Potrzebujecie: skarpetki np. w kolorze szarym, czarnym, sznurka, taśmy, nożyczek, ryżu, 
flamastra albo naklejek; można zakupić naklejki imitujące oczy – wtedy Wasz króliczek 
będzie wyglądał prawie jak żywy!

Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=wAVTm1nNFx8&feature=emb_logo

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzę Wam wielu radosnych chwil spędzonych w 
rodzinnym gronie.
Niech te święta będą zdrowe i pogodne. Wesołego Alleluja życzy Pani Marta:)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=wAVTm1nNFx8&feature=emb_logo
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