
Witajcie, przygotowałyśmy dla Was zbiór zadań na kolejny tydzień  :) Mamy nadzieję, że 

już niedługo wszyscy się zobaczymy. Życzymy Wam zdrowia i udanego tygodnia! 

 

Temat kompleksowy: Wielkanoc 

Poniedziałek 29.03.2021r. 

Temat: Najpiękniejsze jajka 

Rozwijamy umiejętność koncentracji, wypowiadania się na temat usłyszanego tekstu, 

zdobywamy nowe wiadomości dotyczące kur i jajek, wykonujemy pastę jajeczną. 

Zadanie 1 

Posłuchaj opowiadania czytanego przez Twojego Rodzica.  

Najpiękniejsze… Grzegorz Kasdepke 

Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze!…Prawda? 

Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze mi znanymi kurami. Któregoś ranka wszystkie 

trzy zniosły jajka. Cóż to była za radość! Gdakały wniebogłosy ze szczęścia! Spoglądały 

z miłością na swe jajeczka. Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały czy zza kruchej skorupki nie 

dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. Jednym słowem jak wszystkie mamy, robiły sporo 

zamieszania.  

– Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na całym 

podwórku!  

– A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi!  

Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, czy 

dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. Postanowiły więc 

pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły.  

– Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paski.  

– A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki. Zaś trzecia kura nie 

mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w brązowe kwadraciki, czy na 

brązowo w pomarańczowe trójkąciki. Wszystkie były przekonane, że z tak kolorowych jajek 

wyklują się najpiękniejsze kurczaki na świecie. I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały jakieś 

ciche trzaski, jakieś popiskiwania… – zanim się obejrzały, z popękanych, kolorowych 

skorupek wyskoczyły ich dzieci.  

– Jaka śliczniutka!… – wygdakała pierwsza kura.  

– Mój ty kochany!… – rozczuliła się druga.  

– Chlip, chlip!… – płakała ze szczęścia trzecia kura. A małe kurczaczki, wszystkie 

żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, rozejrzały się dookoła i krzyknęły 

radośnie:  

– Mamo! Już jestem! 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat tekstu:  



O jakich kurczakach marzyły kury? 

Co kury zrobiły z jajkami? 

Jakiego koloru były małe kurczaczki? 

Jakie zwierzęta wykluwają się z jaj? 

Zadanie 2 

"Jajko" – zabawa badawcza. 

Przygotuj jajko surowe i ugotowane na twardo. Zapytaj dziecka, czy potrafi rozpoznać, które 

jajo jest surowe, a które gotowane.  Każ dziecku zakręcić na stole oboma jajkami  i określić 

co się dzieje. Następnie oba jajka rozbijamy i podsumowujemy (surowe jajko kręci się 

wolno, a ugotowane szybko). 

Wytłumacz dziecku to zjawisko - gotowane jajko kręci się szybciej, bo ma zwartą 

konsystencję – konsystencja surowego jaja hamuje jego obrót 

"Co było pierwsze jajko czy kura?” 

 Dziecko bierze jajko surowe rozbite na talerzyku i ogląda je (można wykorzystać lupę). 

 Puść dziecku filmik : "Jak z jajka powstaje kura?" , aby poznało dokładniej budowę i funkcje 

poszczególnych elementów jaja -----> https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE 

Zadanie 3 

"Pasta jajeczna” – samodzielne przygotowanie kanapek z pasta jajeczną. 

Zapytaj dziecko co można zrobić z jajek oraz do przygotowania jakich potraw wykorzystuje 

się jajka. Zaproś dziecko do łazienki, by umyło ręce. Następnie  zaproponuj mu żeby 

wykonało samodzielnie pastę jajeczną. 

 Dziecko dostaje ugotowane jajko, miseczkę, widelec, nóż (tępy), łyżkę. Na stolikach postaw 

szczypiorek, natka pietruszki, majonez, sól, pieprz, pokrojone pieczywo, umyte nożyczki. 

Przypomnijcie wspólnie zasady bezpieczeństwa, naprowadź dziecko, by wspomniało o 

tym, że należy się bardzo ostrożnie obchodzić z nożem i widelcem, wszystko, co upadnie 

na podłogę należy umyć, nie należy stosować dużej ilości soli i pieprzu.  

Dziecko przystępuje do pracy, obiera jajko, rozgniata je w miseczce, dodaje pocięty 

nożyczkami szczypiorek lub natkę pietruszki, odrobinę majonezu, szczyptę soli, ew. pieprzu, 

miesza całość. Następnie nakłada pastę na kromki chleba i ozdabia kawałkami dostępnych 

warzyw (pomidorów, ogórków, rzodkiewki, sałaty itp.). Na koniec zaproście do degustacji 

resztę domowników. SMACZNEGO! 

Wtorek 30.03.2021r. 

https://youtu.be/LsrRsxF0teE


Temat: Kurki 

Rozwijamy umiejętność liczenia w zakresie czterech, używania liczebników porządkowych, 

ćwiczmy koncentrację, umiejętność wypowiadania się na temat usłyszanego tekstu, 

poprawiamy wydolność oddechową i zdolność estetycznego wykonywania pracy plastycznej. 

Zadanie 1 

 

 

Posłuchaj wierszyka czytanego przez Rodzica 



Były sobie kurki cztery, 

co lubiły na pole spacery. 

Pierwsza - czarne piórka, 

druga - białe piórka, 

trzecia - ruda i gruba, 

a czwarta - oczkiem mruga. 

Rozmowa z dziećmi na temat tekstu:  

- Ile były kur? 

-  Jak wyglądała pierwsza kura? 

- A jak wyglądała druga, trzecia kura? 

- Co robiła czwarta kura? 

Dopasuj obrazki kur do tych z wierszyka: 

 

 

 



 

 

Policzcie ile jest kur, powiedzcie która z nich była pierwsza, druga, itd.  

Zadanie 2 

"Karmimy kurki"- ćwiczenia oddechowe 

Pomoce: słomka, kartka porwana na małe kawałki, talerzyk 

Przenieś za pomocą słomki ziarenka ( kartka porwana na małe kawałki) z jednego talerzyka 

na drugi. 

 

Zadanie 3 

Praca plastyczna "Kurki" 

Praca plastyczna – dzieci zamieniają dłonie w kurki. Pomaluj środek dłoni i kciuk na 

jednolity kolor (żółty, pomarańczowy, biały), natomiast pozostałe palce różnokolorowo 

(zielony, niebieski, czerwony). Odbij dłoń na środku karki formatu A4. Aby powstały kształt 

zamienić w kurkę, należy domalować za pomocą patyczka do uszu oko, dziób oraz grzebień. 

Kurka będzie spacerowała po trawie wykonanej techniką stemplowania (można użyć w tym 

celu np. gąbki lub korka, podobnie przygotowywane są chmurki i słońce). 



 

 

Zadanie 4 

Wykonaj zadanie - Karty Pracy s. 12 

 

 

Środa 31.03.2021r. 

Temat: Wielkanocne przysmaki 

Poznajemy zwyczaje wielkanocne, ćwiczmy koordynację i pamięć ruchową, poprawiamy 

wydolność oddechową, wydłużamy fazę wydechową, ćwiczymy motorykę narządów 

artykulacyjnych. 

Zadanie 1 

"Wielkanocne zwyczaje" - film edukacyjny 

Obejrzyj prezentację dotyczącą zwyczajów wielkanocnych. Które z nich kultywowane są                 

w Twoim domu? ---->  https://www.youtube.com/watch?v=8YparvyssW4 

Zadanie 2 

"W wielkanocnym koszyku” – zabawa naśladowcza 
Rodzic recytuje wierszyk i pokazuje gesty. Dziecko powtarza ruchy, starając się przy tym 

zapamiętać słowa. 

 

W wielkanocnym koszyku (Dominika Góra) 

 

W wielkanocnym koszyku 

 dziecko tworzy „koszyczek” z dłoni ułożonych na wysokości brzucha 



zwierzaków bez liku: jest baranek, jest kurczaczek  

piąstkami kreśli koła w miejscu baranich rogów, 

następnie zgina ręce w łokciach i macha jak skrzydełkami 

i cukrowy zając skacze,  

podskakuje 

kolorowe są pisanki  

zaciska dłonie w piąstki wyciągnięte przed siebie 

wielkanocne niespodzianki. Wszyscy śmieją się wesoło  

rysuje palcami uśmiech  

i machają dzieciom w koło,  

macha do rodzica jedną ręką  

ślą całusy i życzenia,  

przesyła całusy, dotykając dłońmi ust  

ślą świąteczne pozdrowienia!  

macha do rodziców obiema rękami 

Zadanie 3 

"Wielkanocna zabawa buzi i języka" - ćwiczenia logopedyczne 

Wykonaj ćwiczenia zgodnie z instrukcją. 

 

 

 



Zadanie 4 

Wykonaj zadanie z Kart Pracy str. 13 

Czwartek 01.04.2021r. 

Temat: Wielkanocne pisanki 

Rozwijamy umiejętność wyrażania muzyki ruchem, ćwiczymy koordynację ruchową, 

sprawność fizyczną, mięśnie dłoni, spostrzegawczość oraz umiejętność liczenia w zakresie 5. 

 

Zadanie 1 

Zabawy muzyczne z wesołym kurczaczkiem 

Naucz się nowego tańca :) Możesz także wykonać swojego kurczaczka :) ---> 

https://www.youtube.com/watch?v=xo7QDnHyGFI 

Zadanie 2 

Opowieść ruchowa "Przygoda wielkanocna" 

Mały zajączek (dziecko przykuca ,przykłada dłonie do głowy- robi uszy zajączka) skakał po 

łące i zastanawiał się jaką, świąteczną niespodziankę przygotować dla swoich przyjaciół 

(skacze  w przysiadzie w różnych kierunkach). Postanowił zrobić dla nich pisanki (naśladuje 

malowanie pisanek). Kiedy były już gotowe, delikatnie poukładał je w wózku. (naśladuje 

przenoszenie pisanek w obu dłoniach z jednego miejsca na drugie). Powoli ciągnął wózek, 

aby rozwieść pisanki do swoich kolegów (naśladuje ciągnięcie ciężkiego wózka za 

sznurek).Wózek był ciężki .Zajączek co pewien czas zatrzymywał się, ocierał pot z czoła 

(ociera pot z czoła raz jedna ręką raz drugą) oraz przeciągał się, aby rozprostować plecy                    

i ręce (przeciąga się). Był już bardzo blisko domu kogucika, kiedy nagle potknął się                          

i przewrócił (naśladuje potknięcie i przewrócenie się).Wózek z pisankami przechylił się na 

bok, a pisanki poturlały się po trawie (turla się po dywanie w różnych kierunkach). Skorupki 

pisanek zaczęły pękać. Wykluły się z nich kurczątka (naśladuje wykluwanie się kurczątek                    

z jajek). Zajączek przestraszył się i zaczął uciekać (skacze w przysiadzie), a kurczątka 

machając swymi malutkimi skrzydełkami, pobiegły za nim (biegnie machają ugiętymi                                 

w łokciach rękami). Kurczątka były jednak malutkie, dlatego szybko się zmęczyły. 

Przykucnęły więc na trawie (przykuca), aby odpocząć. Tymczasem zajączek opowiadał 

przyjaciołom o swojej przygodzie, a oni się z niego głośno śmiali (naśladuje śmiech). Myślę, 



że o zajączku nie można powiedzieć, że był bardzo odważny, bo przecież przestraszył się 

małych kurczątek. 

Po zabawie dziecko może wymyślić zakończenie historii, podać swoje propozycje, co mogło 

się stać z kurczątkiem.  

Zadanie 3 

Zabawa paluszkowa z elementem liczenia "Zajączki" 

Pięć zajączków małych kica na polanie (machamy rączkami) 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? (chowamy palec) 

Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie?(chowamy 

dwa palce itd.) 

Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. Kocha je ogromnie mama zajęczyca (zaplatamy 

palce obu dłoni i lekko kołyszemy splecionymi dłońmi). 

 

Zadanie 4 

Wykonaj zadania z kart pracy str. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek 02.04.2021r. 

Temat: Pisanki - ozdobne jajka 

Utrwalamy znajomość zwyczajów Wielkanocnych, ćwiczymy mięśnie dłoni, motorykę małą. 

Zadanie 1 

 



 

Zadanie 2 

 



 

 

Zadanie 3 

Pokoloruj obrazek, wytnij go i złóż wzdłuż przerywanych linii.  

 



Zadania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dla chętnych dzieci :) 

Zadanie 1 

"Jaja do pary" - usprawnianie umiejętności cięcia nożyczkami, spostrzegania wzrokowego. 

Rozetnij jajka, pomieszaj je i złóż ponownie w całość. 

 

 



Zadanie 2 

"Do koszyczka" - ćwiczenie mięśni dłoni, umiejętności prawidłowego chwytu narzędzia 

pisarskiego. 

 

 



Zadanie 3 

"Pisanki" - rozwijanie spostrzegania wzrokowego - wyodrębniania szczegółów 

Planszami  należy wyciąć po obrysie. Dziecko ma za zadanie oznaczyć klamerkami lub 

żetonami części wspólne danego zbioru np. wszystkie zielone pisanki, albo wszystkie pisanki 

z kropkami itd. 

 



Zadanie 4 

"Malowane jajo" - rozwijanie wyobraźni, ćwiczenie motoryki małej 

 

 



Zadanie 5 

"Gimnastyka buzi i języka z zajączkiem" - ćwiczenie motoryki narządów artykulacyjnych 

oraz umiejętności cięcia nożyczkami 

Pokoloruj i wytnij obrazki, a następnie naśladuj zajączka :) 

 

 



 

 

 



Zadanie 6 

"Barankowy masażyk" - kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych - uczenie 

dobrego kontaktu fizycznego 

Rodzic siada za dzieckiem i wykonuje masażyk czytając wierszyk, następnie dziecko 

wykonuje masażyk rodzicowi. 

Baranki białe jak obłoczki – palcami obu rąk kreślimy chmurki na plecach 

mają futerka całe w loczki. – rysujemy małe spirale na powierzchni całych pleców 

W słoneczne poranki – otwartą dłonią zataczamy koła na plecach 

biegają po łące baranki – wszystkimi palcami przebiegamy po plecach 

Co smakuje barankom? – Palcami rysujemy duży pytajnik 

Na pewno trawka i sianko. –  palcami delikatnie skubiemy plecy 

A kiedy baranek to wszystko zje 

Radośnie beczy - be, be, be (beczymy jak baranki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kochane Borówki, Drodzy Rodzice! 

 Życzymy Wam aby te Święta były pełne nadziei i wiary.  

Dużo radości, smacznego jajka oraz udanego Dyngusa! 

Pani Aneta &Pani Asia &Pani Marta 

 

 


