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DZIEŃ DOBRY WSZYSTKIM RODZICOM….  

 

WKRÓTCE WIELKANOC  29.03.-2.04. 

 

29.03.2021 

 „Pisanki” 

Cele główne: 

− rozwijanie mowy, 

− zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną, 

− zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną. 

1.Karta pracy, cz. 3, nr 54.   

− Połączcie, samodzielnie lub z pomocą Rodzica pierwsze głoski z nazw zdjęć. 

Narysujcie w pustych polach to, czego nazwę otrzymaliście. Z czym kojarzą się 

wam te nazwy? 
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2.  „Przedświąteczne porządki”.  Drogie dzieci zapytajcie swoich kochanych 

rodziców czy możecie w czymś pomóc, np. odkurzanie, wycieranie kurzu z mebli 

znajdujących się na różnej wysokości. Na pewno poradzicie sobie w tych 

czynnościach ;) Powodzenia! 

3. Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Pisanki” . 

„Pisanki” – Dorota Gellner 

Patrzcie, 

ile na stole pisanek! 

Każda ma oczy 

malowane, 

naklejane. 
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Każda ma uśmiech 

kolorowy 

i leży na stole grzecznie, 

żeby się nie potłuc 

przypadkiem 

w dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! 

Pisanki 

nie są do jedzenia 

Z pisanek się wyklują 

świąteczne życzenia! 

Rozmowa na temat wiersza. Drogie dzieci spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

- Co znajduje się na stole?  

- Jak wyglądają pisanki? 

- Co wykluje się z pisanek? 

4. Poznawanie ciekawostek na temat pisanek. 

• Dawniej uważano, że pisanki mają magiczną moc, dlatego np. dotykano nimi 

grzbietów bydła, aby było zdrowe i płodne, toczono je wzdłuż zagonów oziminy, 

żeby zapewnić sobie dobry urodzaj. 

https://jarmila09.files.wordpress.com/2013/03/wielkanoc-03.jpg
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• Były one darem, który miał zapewnić obdarowanej osobie wszelką pomyślność 

(także w sprawach sercowych). 

• Pełniły one rolę wykupu w obrzędach wielkanocnych, np.: dyngusa, chodzenia 

z barankiem lub kurkiem 

.• Ludzie bogaci obdarowywali się drogimi pisankami, ze złota, przyozdobionymi 

szlachetnymi kamieniami. Francuski jubiler Peter Carl Fabergé wykonał takie 

drogie pisanki na zamówienie cara Rosji 

.• Pisanki służyły do zabawy zwanej taczanką. Turlało się po stole malowane jaja, 

zderzając je ze sobą. Wygrywała ta osoba, której pisanka się nie potłukła. 

 

5.  Zabawy i ćwiczenia z literą ł. 

•Oglądanie obrazka przedstawiającego wiosenne prace w ogródku. 
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 − Co robimy wiosną w ogródku?−Jakich narzędzi ogrodniczych potrzebujemy? 

−   Do czego potrzebujemy wideł, a do czego – motyki? 

−   Do czego potrzebujemy sekatora, a do czego – grabi i łopaty? 
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•Analiza i synteza słuchowa słowa łopata. 

Ł O P A T A 

 

• Dzielenie słowa łopata na sylaby. Ło-pa-ta 

− Co słyszycie na początku słowa łopata? 

• Dzielenie słowa łopata na głoski. Ł-o-p-a-t-a 

• Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską ł (łodyga, łuk, 

łubin...), mających ją w środku (półka, głowa, igła...) oraz na końcu (dół, bawół, 

stół...). 

−Z ilu głosek składa się słowo łopata? 

Mamy nadzieję, że sobie poradziliście   

6. Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 72.  

Odczytywanie wyrazu z rodzicem. Prosimy o odszukanie na końcu kart 

kartoników z literami tworzącymi wyraz łopata. Wycięcie ich, ułożenie z nich 

wyrazu, a potem przyklejenie w okienkach. Pokolorowanie rysunku. Odczytanie 

sylab. Odczytanie sylab i wyrazów. Pisanie liter ł, Ł po śladach, a potem – 

samodzielnie (w powietrzu, na tacce z kaszą ). 
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7.Karta pracy, cz. 3, nr 55. 

− Narysujcie w pustych polach pisanki według podanych wzorów. Pokolorujcie 

rysunki pisanek na podane kolory. 

− Podzielcie nazwy zdjęć na sylaby lub na głoski. Narysujcie w polach pod 

zdjęciami tyle kresek, z ilu sylab (5-latki) lub głosek (6-latki) składają się te 

nazwy. 

 

Kochani! Jeśli jeszcze macie siły i chęci do zabawy to:  

Włączcie energiczną muzykę i czas na wesołą gimnastykę. Kręćcie kołem, ile 

tylko dacie  radę!  

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-

dzieci/?fbclid=IwAR3ROn-

KnfuQxxGbC2ZryILr3M6SB8bPMppJFLYFdtF3T8Qb4I8wzR9g3zc 

 

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/?fbclid=IwAR3ROn-KnfuQxxGbC2ZryILr3M6SB8bPMppJFLYFdtF3T8Qb4I8wzR9g3zc
https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/?fbclid=IwAR3ROn-KnfuQxxGbC2ZryILr3M6SB8bPMppJFLYFdtF3T8Qb4I8wzR9g3zc
https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/?fbclid=IwAR3ROn-KnfuQxxGbC2ZryILr3M6SB8bPMppJFLYFdtF3T8Qb4I8wzR9g3zc
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30.03.2021 

 „Kura, kurczęta, pisanki” 

 

Cele główne: 

 − wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu, 

 − rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem. 

1. Karta pracy, cz. 3, nr 56.  

− Pokolorujcie rysunki jajek jednym kolorem, ale tak, żeby każde jajko 

było inne. 

− Połączcie w pary takie same zestawy pisanek. 

 

 

 
 

 

 
2. Słuchanie opowiadania Grzegorza Kasdepke Najpiękniejsze...  

 

„Najpiękniejsze...,” 

Opowiadanie G. Kasdepke 
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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 swoje jajeczka. Otulały je 

delikatnie. Nasłuchiwały, czy zza kruchej skorupki nie dobiega 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! Zaśtrzecia 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. 

Rodzic przerywa opowiadanie i pyta dziecko, co sądzi o pomyśle kurek i czy 

rzeczywiście z jajek wykluje się kurczątka w kolorach skorupek. Następnie 

kontynuuje opowiadanie, zwracając uwagę dziecka, kto miał rację. 

I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwanie. 

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 kurczaki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, 

rozejrzały się dookoła i krzyknęły radośnie: „Mamo! Już jestem!”  

Rozmowa na temat opowiadania. Wyjaśnienie słowa nioska. 

- Co zniosły kury?  

- Dlaczego chciały aby ich dzieci były najpiękniejsze? 

- Co zrobiły, aby tak się stało?- Jak pomalowały jajka? 

- Jakie kurczątka wykluły się z jajka? 

 

3.Piosenka 

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

jVEPrPR9c&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2 
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4.Zabawy na świeżym powietrzu 

„Co słychać wiosną w trawie?” – obserwowanie życia toczącego się wiosną w 

trawie.Dzieci obserwują życie toczące się wiosną w trawie, wykorzystując lupy 

(np. przyglądają się mrówkom) 

 

5. Karta pracy, cz. 3, nr 57. 

• Kończenie rysowania kurki i kogucika według wzoru. 

• Kolorowanie jajka znajdującego się po lewej stronie karty w różowe wzorki, a 

po prawej – w zielone wzorki 

 

 

 

 

6. Wycinanka. 

Dziecko wycina sylaby, tworzy z nich wyrazy i przykleja je na kartce. Nad wyrazami 

rysuje to, co one przedstawiają (baranek, pisanka, baba). 
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BA RA NEK 

PI SAN KA 

BAB KA  
 

31.03.        

„Pisanki wielkanocne” 

Cele główne: 

− rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, 

− rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

1. Rymowanka : 

„Spacer kurek” 

 

Były sobie kurki trzy, Co na spacer rano szły. 

Jedna gruba, druga chuda, 

a ta trzecia oczkiem mruga. 

I tak sobie kurki trzy, tupiąc głośno, w pole szły. 

 

Rozmowa na temat rymowanki: 

- Ile było kurek? 

- Jak wyglądała pierwsza? Jak – druga? 

- Co robiła trzecia? 

- Dokąd poszły kurki? 

2. Zabawa badawcza 

 Poznajemy budowę jajka. 

Jajka: kurze, przepiórcze, strusie (lub ich obrazki), jajka kurze – gotowane i 

surowe. 
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Dziecko ogląda jajka: kurze, przepiórcze i strusie (lub ich obrazki).  

Porównuje ich wielkość i kolorystykę, wypowiada się na temat ich kształtu; 

podaje przykłady zwierząt, które wykluwają się z jajek. 

• Rodzic rozbija przed dzieckiem jajko. Dziecko ogląda jego zawartość, nazywa 

poszczególne części składowe: skorupka, białko, żółtko. Rodzic zwraca uwagę na 

zarodek i wyjaśnia dzieciom, że kurczątka wykluwają się z jajek, w których są 

zarodki. 

• Rodzic pokazuje dziecku dwa jednakowe jajka. Prosi, aby zastanowiło się, po 

czym można poznać, że jedno z nich jest surowe, a drugie – gotowane. Dziecko 

podają swoje propozycje. Następnie Rodzic wprawia oba jajka w ruch obrotowy. 

Dziecko obserwują poruszające się jajka i określa, które z nich kręci się szybciej. 

Rozbija jajko i sprawdza, czy miał rację. (Rodzic wyjaśnia, dlaczego tak się 

dzieje, że jajko gotowane wprawione w ruch porusza się szybciej). 

 

3. Karta pracy, cz. 3, nr 58. 

−Obejrzyjcie obrazki. Zaznaczcie kolejność zdarzeń w historyjce, rysując 

w okienkach przy obrazkach odpowiednią liczbę kropek lub pisząc 

właściwe liczby. 

−Opowiedzcie historyjkę. 
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4. Karta pracy, cz. 3, nr 59. 

 

− Mówcie rymowankę i rysujcie po śladach jajek. Potem mówcie 

rymowankę i samodzielnie rysujcie kontury jajek. Pokolorujcie rysunki 

jajek. 

− Przeczytajcie tekst razem z Rodzicem. On będzie czytać zdania, wy 

będziecie je powtarzać. Zilustrujcie przeczytane zdania. 
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5. Zapraszamy na gimnastykę  

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

 

Uściski i pozdrawiamy Was serdecznie! 

 

6. Dla chętnych 

„Gniazdko” 

Materiał 

wydmuszka 

mech lub siano 

plastelina lub inna masa plastyczna 

klej 

nożyczki 

wstążka do zawieszenia 

Wykonanie 

Poproś Rodzica aby wbił ostrożnie ostre nożyczki w skorupkę, zrobioną w ten 

sposób dziurkę delikatnie powiększył, aby osiągnęła rozmiar jak ta na zdjęciu. 

Do środka włóż mech lub odrobinę siana.  

Z plasteliny zrób w kulki. Jeśli potrafisz możesz zrobić małego kurczaczka. 

Przyklej od spodu do siana.  

Przez dziurkę na czubku wydmuszki przeciągnij wstążkę i zwiąż jej końce. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

