
06.04.2020r. (poniedziałek) 
 

Witajcie kochane  Żurawinki   :)  

 Życzę Wam dużo radości w nowym tygodniu. Bądźcie grzeczne, słuchajcie i 
pomagajcie  Rodzicom, często myjcie ręce.  

https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4 

Jestem pewna, że doskonale zapamiętaliście w jaki sposób.  Mam nadzieję, że 
nauka piosenki o wiośnie idzie dobrze. 

 

 
Poruszajmy się razem   

Disko Kids - Tańcz, Tańcz, Tańcz -

https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs 

Rozbudzanie zainteresowań światem przyrody, 
Zachęcanie do prowadzenia własnych obserwacji i wyciągania wniosków. Utrwalenie 

wiadomości na temat niezbędnych warunków do rozwoju roślin. 

. 
Zadanie 1  

„Co będzie z tego nasionka ?” 

Pod okiem Rodziców będziecie dzisiaj małymi ogrodnikami. Każdy z Was ma 
szansę,  zasiać  rzeżuchę, owies lub inne zboże), które będzie ozdobą 
wielkanocnego stołu. 

Ułóż grubą warstwę waty na talerzu lub innym naczyniu ,zasiej nasionka 
równomiernie na wacie i podlej wodą ,ustaw na parapecie swoją uprawę(owies posiej 
w naczyniu z ziemią) .Każdego dnia podlewaj i obserwuj. Jak rzeżucha wyrośnie 
można ją zjeść na śniadanie . 

Rzeżucha i owies są niezwykle proste w uprawie. Nie będziecie się niecierpliwić tak 
jak w przypadku warzyw, czy kwiatów, gdyż zielony efekt mamy już po kilku dniach. 
Wystarczy wsypać nasiona do doniczki z ziemią i już po krótkim czasie nasze oczy 
cieszą zielone kiełki i źdźbła. Rzeżuchę można również uprawiać bez ziemi. Na 
płaski talerz układamy watę  lub gazę, wysypujemy nasiona i podlewamy wodą. 
Przez kolejne dni pilnujemy, aby wata była cały czas mokra, ale nasiona nie mogą 
pływać w wodzi, bo wtedy zgniją. Swoją uprawę ustaw w dobrze nasłonecznionym 
miejscu, np. na parapecie ( pamiętając że każda roślina do wzrostu potrzebuje: 
światło , wodę i odpowiednią temperaturę.  Jak rzeżucha wyrośnie można ją zjeść na 
śniadanie.  

https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4
https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs


 

 

 

Zadanie 2 

Ćwiczenie  relaksacyjne w formie masażu 
 

,, Babcia placek ugniatała’’ 
 
Mówimy wierszyk, wykonując masaż, który z pewnością rozbawi wszystkich. 
 
Babcia placek ugniatała, (naciskamy plecy dziecka płasko ułożonymi dłońmi) 
wyciskała, wałkowała (ściskamy dziecko za boki, przesuwamy płasko obie dłonie 
jednocześnie) 
raz na prawo, raz na lewo (przesuwamy dłonie w odpowiednich kierunkach) 
Potem trochę w przód i w tył, (przesuwamy dłonie do przodu i do tyłu) 
żeby placek równy był ( delikatnie otwartą dłonią pukamy  dziecko po plecach) 
Cicho… cicho… placek rośnie (nakrywamy dziecko rękoma lub całym ciałem) 
w ciepłym piecu u babuni ( przytulamy) 
A gdy będzie upieczony (głaszczemy dziecko po plecach) 
każdy brzuch zadowolony. 
 Najpierw Rodzic, potem zmiana! Rysuje na plecach dziecko :) 

 

Zadanie 3 

 Połącz kropki w taki sam sposób- ćwiczenie spostrzegawczości, rozwijanie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej  

 

 

 



 



 



07.04.2020r.( wtorek) 

Czas na ćwiczenia oddechowe: przenieś rozrzucone kawałki papieru do 
pojemnika używając do tego słomki.  

Miłej zabawy. 

 

Rozwijanie umiejętności: analizy sylabowej i głoskowej; ćwiczenia w czytaniu i 
pisaniu , utrwalenie poznanych liter. 
 
Zadanie 1 

 
Zagadka 

Gdy skorupka pęknie, pisklę się wykluje. 
Ale najpierw w gnieździe ptak je wysiaduje. (jajko) 
 
Poznanie obrazu graficznego litery J. Analiza i synteza sylabowa i głoskowa wyrazu 
„Jajko”. Spróbuj samodzielnie przeczytać wyrazy : 
 Jola, Janek, fajka, myj, Julka, jutro 
 Podziel wyraz „Jajko” na sylaby. Przyjrzyj się z jakich głosek składa się ten wyraz. 

Na pewno pamiętasz, że kolorem czerwony oznaczamy samogłoski, a kolorem 

niebieskim spółgłoski. Rodzic  wskazuje właściwy kierunek pisania liter. 

 

                                     jajko     jJ↓ 

                                    jaj - ko 
Zabawa z kostką do gry. Rodzic na przemian z dzieckiem rzucają kostką. przy 
każdym rzucie mówią  ,,Kura znosi jajka, ile ich zniosła?" . Dziecko liczy na kostce 
ilość kropek, mówi liczbę i tyle samo razy mówi ,,ko " 



 

 

 



 

 

 



08.04.2020r.( środa) 

Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi. Stwarzanie 

sytuacji sprzyjających dzieleniu się doświadczeniami.  Zachęcanie do aktywnego 

uczestniczenia w przygotowaniach świątecznych. 

 

Zadanie 1 

Zabawa ruchowa przy piosence „Wyginam śmiało ciało” 
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

Zadanie 2 

Zabawa twórcza: „ Zielony jak...” 

Rodzic  podaje nazwę koloru, a dziecko – przykład czegoś, co kojarzy mu się z tym 

kolorem (np.  zielony jak... trawa, czerwony jak….tulipan, żółty jak….słońce itd.) 

Zadanie 3 

Przypomnijcie sobie tradycje wielkanocne, o których mówiliśmy w poprzednich 
latach, wyjaśnijcie znaczenie słów: 

Święconka 

Zajączek  

Lany poniedziałek (Jak inaczej nazwać tę tradycję?) śmigus - dyngus 

Mazurek 

Pisanki 

Palmy  

Żurek 
W pierwszy dzień świąt rodzina zasiada do świątecznego śniadania, jego ważnym 
elementem jest dzielenie święconych pokarmów, tak aby każdy domownik ich 
skosztował. 
Potrawy święcimy w Wielką Sobotę, wtedy udajemy się do kościoła. W tym roku 
będzie jednak inaczej, wiecie dlaczego? 
 

Zadanie 4 

Rodzic wyjaśnia dzieciom znaczenie symboli wielkanocnych: 

 biała serwetka - by przypominała o poranku Zmartwychwstania o wschodzie 
słońca 

 coś zielonego (żyto lub borówki) - bo to przecież wiosna, cała przyroda budzi 
się do życia po zimie, wszędzie kiełkuje nowe życie 

 jajka - w Wielkanoc chrześcijanie czczą Chrystusa żyjącego, tego dnia 
ofiarujemy sobie wzajemnie jajka – symbol życia, nowe życie 

 chleb - bo to najważniejsze pożywienie człowieka 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


 baranek wielkanocny - ponieważ Pana Jezusa nazywamy Barankiem Bożym 
 odrobina soli - bo Jezus nakazał nam być solą ziemi , to znaczy nadawać 

smak życiu: taką solą może być nasza radość, praca, trud, miłość…. 
 babka wielkanocna, wędlina - by prosić Boga o to, żeby nigdy nie zabrakło 

nam pożywienia, a najlepiej, żeby zawsze było coś smacznego ! 
 palma - by uchroniła nas od nieszczęść i chorób 
 Baranek – zwycięstwo, niewinność, wolność, 
 Borówki – wiosna, zieleń radość, nadzieja, 
 Szynki, wędliny – dobrobyt, 
 Chleb – ciało Chrystusa, 

 

Kolorowe pisanki. Wyjaśnienie dzieciom, że są różne sposoby ozdabiania jajek. 

Kraszanka -  najpierw farbowana, potem wydrapywane wzorki. 

Pisanka - najpierw pokrywana rysunkiem, korzystając z wosku lub kredek 
świecowych, a potem farbowana.  

Inne sposoby zdobienia jajek wielkanocnych -  owijanie sznurkiem, oklejanie bibułą 
oklejanie koronką, malowanie farbami plakatowymi, oklejanie wycinanką itd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



09.04.2020r.  (czwartek) 

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania komunikatów. Doskonalenie 
sprawności ręki umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów 
Doskonalenie pamięci. Utrwalenie posiadanych przez dzieci wiadomości o 
zwyczajach i tradycjach wielkanocnych. 

Zadanie 1 

Zabawa z kostką do gry. Rodzic na przemian z dzieckiem rzucają kostką. przy 
każdym rzucie mówią ,,Kura znosi jajka, ile ich zniosła?" . Dziecko liczy na kostce 
ilość kropek, mówi liczbę i tyle samo razy mówi ,,ko " 

Zadanie 2 

Osłuchanie z wierszem  pt. „Wielkanoc”. Rodzic czyta wiersz. Dzieci uczą się 
wiersza na pamięć. 

Wkrótce już Wielkanoc, więc będą pisanki, 
bazie i palemki i z cukru baranki. 
 
Na świątecznym stole stanie chrzan i żurek, 
lukrowana babka i pyszny mazurek. 
 
A na Śmigus – Dyngus będzie chlustać woda, 
I to już świąt koniec, co tak szybko?. Szkoda. 
 

Zadanie 3 

Rozwiązywanie zagadek słownych: 

Jajka ozdabiane pięknie malowane (pisanki) 

Żółciutka kuleczka co wychodzi z jajeczka (kurczaczek) 

Pośrodku pięknych pisanek stoi cukrowy (baranek) 

Pyszna zupa pierwsza klasa, jest w niej jajko, jest kiełbasa (żurek) 

Długie ma uszy , jeszcze dłuższy skok,  

Na słodkości od niego czekasz cały rok ( zajączek) 

 

Dzieci dzielą na sylaby wyrazy będące rozwiązaniem  

zagadek , układają z nimi zdania, przeliczają wyrazy w zdaniu - klaszcząc,  

tupiąc, robiąc przysiady. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cKX2EsZk6ZA   zwyczaje wielkanocne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cKX2EsZk6ZA


Zadanie 4 

Po wysłuchaniu wiersza i rozwiązaniu zagadek, zachęcam Was do wykonania 

poniższej pracy plastyczno-technicznej .  

„Zwierzątka z dłoni” - Teraz z waszej ręki spróbujcie wyczarować jakieś zwierzątko. 

Potrzebne będą wam farby i pędzelki, którymi pomalujecie rękę swoją lub rodzica. 

Możecie ją także odrysować za pomocą kredki i pokolorować. Podpowiedzi i 

inspiracje znajdziecie tutaj. Oto kilka prac do wyboru. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.04.2020r.  (piątek) 

Doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych. 

Rozwijanie poczucia rytmu, kształtowanie koordynacji ruchowej. Rozwijanie 

logicznego myślenia i spostrzegawczości. 

Zadanie 1 

Zabawa rytmiczna- „Rytmiczne przywitanie” 
(dzieci stoją w parze ze swoim rodzicem i wypowiadają rytmicznie słowa: 
Jak to miło i wesoło        - uderzają dłońmi w uda 
Gdy rodzice są wokoło   - dzieci klaszczą w dłonie rodziców/po/ 3X 

Zadanie 2 

Rozmowa na temat jajek. Co wiemy o jajkach?       

                                        -  

-  jedzenie jajek jest bogatym źródłem białka, 
- dostarczają do organizmu witaminy A, D i z grupy B, co przemawia na  
korzyść ich jedzenia, 
- jest wiele rodzajów jajek. 
Największe jaja składa struś. Mogą mieć one 15-20 cm długości i ważą nawet 2 kg. 
Na twardo gotuje się takie jajo 45 minut do godziny, w zależności od wagi. Skorupka 
jest tak mocna, że aby dostać się do środka jajka, trzeba użyć dłuta, młotka czy 
nawet wiertarki. 
- jajka wykorzystuje się do wypieków, jajecznicy, omletów, makaronów, ciast, 
ciasteczek itp. 
- mają twardą skorupkę i nadają się na wydmuszki i pisanki 

 
Zadanie 3 
Pisanki do pokolorowania online: 

Kolorowanie według numerków – http://www.supercoloring.com/coloring-pages/easter-

scene-color-by-number?colore=online 

Kolorowanie pisanek z zajączkiem – http://www.supercoloring.com/coloring-pages/cute-

rabbit-on-easter-basket?colore=online 

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/easter-scene-color-by-number?colore=online
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/easter-scene-color-by-number?colore=online
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/cute-rabbit-on-easter-basket?colore=online
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/cute-rabbit-on-easter-basket?colore=online


 



 



Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice! 
 

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, 
bogaty zajączek uśmiechem czaruje. 

Mały kurczaczek spełni marzenia, 
Wiary, radości, miłości, spełnienia. 

 
W tym trudnym czasie zdrowia i spokoju życzy: 

Pani Renata 
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