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 „Kartka wielkanocna”  

Cele główne:  

− rozwijanie sprawności manualnej,  

− rozwijanie sprawności fizycznej.  

1. Karta pracy, cz.3, nr 60. Rysujcie po śladach, bez odrywania kredki od karty. 

Posłuchajcie zagadek Barbary Szelągowskiej. Rozwiążcie je.    

 

 

Ćwiczenia matematyczne „Wielkanocne liczenie”. Przygotujcie sylwety pisanek w 

czterech kolorach i w dwóch wielkościach (można wyciąć te lub zrobić swoje).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tworzenie kolekcji pisanek na podstawie jednej cechy – koloru. Chętne dzieci 

otaczają pętlami sylwety pisanek w określonych kolorach. Liczą pisanki w danym 

kolorze.  

• Porównywanie liczby pisanek w poszczególnych pętlach. Dzieci określają, których 

pisanek jest najwięcej, których – najmniej i o ile więcej, o ile mniej.  

• Tworzenie kolekcji pisanek na podstawie dwóch cech – koloru i wielkości. Rodzic 

przygotowuje obręcze oraz sylwety pisanek (duże i małe) w różnych kolorach. 

Dzieci wkładają do obręczy sylwety, które spełniają podane przez Rodzica kryteria, 

np.: są duże i czerwone, są małe i zielone. 

2. Słuchanie wiersza Agnieszki Galicy „Piosenka wielkanocna”.  

 

 



• Wypowiedzi dzieci na temat zwierząt wymienionych w utworze oraz ich sposobów    

przygotowań do świąt.  

• Wypowiedzi dzieci na temat przygotowań do świąt w ich domach.  

• Ćwiczenia słowne „Układamy rymy”. Rodzic wypowiada krótkie teksty, do których 

dzieci wymyślają rymujące się słowa, np.Ten kurczaczek to malutki... (zwierzaczek).To 

kurczątko to milutkie... (pisklątko). Mama kokoszeczka znosiła śliczne... (jajeczka). 

Malutkie kureczki są jak żółciutkie... (kuleczki). Malujemy jajeczka w złote gwiazdki i... 

(słoneczka). Małe kurczaczki mają mięciutkie... (kubraczki). Następnie dzieci same 

układają swoje rymy związane z tematyką świąteczną.  

 

3. Wykonywanie kartki świątecznej, która ozdobi świąteczny stół w domach dzieci. 

Potrzebne będą pomarańczowa kartka a4, nożyczki, klej, kolorowy papier, kredki.  

• Omawianie przez Rodzica sposobu jej wykonania.• Samodzielne działania dzieci.• 

Wycinanie dowolnych, świątecznych elementów z kolorowego papieru.• Składanie 

pomarańczowej kartki na pół wzdłuż krótszego boku.• Przyklejanie na pierwszej 

stronie złożonej kartki wyciętych elementów wielkanocnych tak, aby powstała 

najpiękniejsza kartka świąteczna, dorysowanie pozostałych elementów . W środku 

Rodzic napisze życzenia dla najbliższych. I gotowe!  

4. Słuchanie piosenki „Kokoszeczka” (autor nieznany, muz. Tadeusz Mayzner). 

Omówienie treści utworu z rodzicem.  

https://www.youtube.com/watch?v=8jbUOi50B8Y&t=19s 

 

 



 „Bajeczka wielkanocna”  

Cele główne:  

− rozwijanie mowy,  

− ćwiczenie spostrzegawczości.   

1. Karta pracy, cz. 3, nr 61. Obejrzyjcie obrazki. Zaznaczcie dziewięć różnic 

między nimi.  

 

2. Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 67.• Liczenie, ile kropek jest razem w każdej 

kolumnie. Skreślanie nieprawidłowych wyników oraz znajdujących się przy nich 

liter. Odczytanie wyrazu z pozostałych liter. • Liczenie w każdej ramce pisanek 

znajdujących się po lewej stronie i po prawej stronie. Pisanie w okienkach 

między obrazkami odpowiednich liczb i znaków.  

 

3. Słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy „Bajeczka wielkanocna”. 



 

Rozmowa na temat opowiadania.−Dlaczego słonko obudziło wierzbowe kotki?−Jakie 

zwierzątka potem obudziło?−Dlaczego słonko obudziło zajączka i baranka?  

4. Zabawa Prawda czy fałsz? Dzieci słuchają zdań wypowiadanych przez Rodzica. 

Jeżeli, według nich zdania, są one prawdziwe, wstają, a gdy uważają, że nie są 

prawdziwe (są fałszywe), tupią nogami w podłogę.  

Pisanki to ozdobione jajka. Do wielkanocnego koszyka obok pisanek kładziemy 

warzywa. Baranek wielkanocny może być z ciasta. Cukrowe zajączki robimy z 



pietruszki. W czasie Wielkanocy dzielimy się jajkiem. Święta wielkanocne są w zimie. 

Bazie rosną na wierzbie.  

5. Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i na odejmowanie w zakresie 10. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji.  

Liczmany, kartoniki z liczbami od 1 do 10, kartoniki ze znakami (proszę wyciąć lub 

zrobić swoje). Dzieci mają liczmany, kartoniki z liczbami, znakami. Rodzic mówi 

zadania, dzieci ilustrują je za pomocą liczmanów, układają działania i je odczytują. Na 

zakończenie udzielają odpowiedzi na zadane pytania.  

− W koszyczku były 4 pisanki. Mama dołożyła jeszcze 6 pisanek. Ile jest teraz pisanek 

w koszyczku? Dzieci biorą 4 liczmany, kładą je przed sobą. Potem dokładają 6 

liczmanów. Liczą wszystkie liczmany i układają działanie:4 + 6 = 10 które głośno 

odczytują, a potem udzielają odpowiedzi na pytanie.  

- Lenka miała 10 pisanek. 7 pisanek dała babci i dziadkowi. Ile pisanek jej zostało? 

Dzieci układają przed sobą 10 liczmanów. Potem odsuwają 7 liczmanów. Liczą 

pozostałe liczmany, układają działanie, głośno je odczytują, odpowiadają na 

pytanie.10 – 7 = 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 



 

=jjj                                                                                                                                                                                                             

7 8 9 

10 - + 

= 


