
29.03.  2021r.   Poniedziałek

Temat:  ,,Poznajemy zwyczaje wielkanocne” - słuchanie wiersza pt. ,,Wielkanoc” O. Adamiwicza 

Przebieg:

1. Zabawa  przy piosence pt. ,,Zając” - piosenka na Wielkanoc i nie tylko.

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

2. „Wielkanoc” – słuchanie wiersza O. Adamiwicza.

,,Wielkanoc”

Wielkanocny baranek zamieszkał w koszyku,
Kolorowych jajek jest też w nim bez liku.
I smaczna szyneczka gotowa do święcenia,
Jeden drugiemu składa dziś życzenia.
Wielkanocne święta, o nich każdy pamięta,
Serce się raduje, uśmiech dziś króluje.
Dzwonimy do bliskich, kartki wysyłamy,
Choć mieszkają daleko, to o nich pamiętamy.
Do wspólnego śniadania z rodziną siadamy,
To, co poświęcone z koszyczka zjadamy.
Poniedziałek Wielkanocny to świąt drugi dzień,
Wszystkie dzieci już czekają, by móc wodą polać się.
Bo to przecież śmigus-dyngus – dużo wody trzeba,
Oby tylko nas nie skropił, jakiś deszczyk z nieba.
Wszystkim dużym i tym małym składamy życzenia,
Zdrowia, szczęścia i radości, niech Wam uśmiech w sercach gości,
Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, a bogaty zajączek prezentami obdaruje.
WESOŁYCH ŚWIĄT!

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






Źródło: https://przedszkolankowo.pl/2017/04/07/wielkanoc-wiersz-plansze/

Następnie  rozmawiamy z dzieckiem na temat treści wiersza :

-  O jakich tradycjach wielkanocnych jest mowa w wierszu?
-  Co wkładamy do koszyczka ?
-  W jaki sposób możemy złożyć życzenia bliskim, którzy mieszkają daleko?
-  Jaki jest najważniejszy posiłek podczas pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych?

       -  Co robi się w Poniedziałek Wielkanocny? (inaczej śmigus-dyngus )
-  Jakie inne tradycje wielkanocne znacie?

3. „Co w koszyczku?” – kładziemy na środku stołu różne produkty spożywcze, ewentualnie ich 
zdjęcia (np. chleb, baranek cukrowy, jajko, sól, chrzan, kiełbasę, babkę wielkanocną, lizak, jogurt, 
coca-colę ). Następnie pytamy dziecko:

 Jak nazywamy wielkanocny koszyk  wraz z wyposażeniem? (święconką)
 Co się z nim robi?





       

  źródło: https://przedszkouczek.pl/2021/03/21/w-oczekiwaniu-na-wielkanoc-2/

   

       Wyjaśniamy dziecku, że w tzw. Wielką Sobotę, przed Wielkanocą, idziemy z koszyczkiem do 
kościoła, gdzie ksiądz święci przyniesione w nim produkty. Każda rzecz, którą wkładamy do 
koszyczka ma swoje znaczenie, jest tam z pewnego powodu. Wszystkie produkty spożywamy 
podczas wielkanocnego śniadania.
       Następnie  prosimy dziecko o włożenie do koszyka tylko tych produktów, które znajdują się w 
tradycyjnej święconce. Pozostałe odkłada na bok. Omawiamy  ich znaczenie: 

Kiedyś wierzono, że pokarmy w święcące zapewnią ludziom zdrowe i dostatnie życie, chroniąc ich 
przed złem.

 baranek – symbol zmartwychwstania, wygranej życia nad śmiercią
 jajko – symbol nowego życia
 chleb – symbol dostatku, pomyślności
 wędlina – oznaka dobrobytu, zdrowia
 babka – oznaka doskonałości i radości spotkania przy wielkanocnym stole,
 chrzan – symbol męki Pana Jezusa, oznacza siły ludzkie
 sól – chroni od zepsucia

4. „Czy do koszyczka włożymy…?? – zabawa ruchowa przy muzyce ,,Taniec kurcząt w 
skorupkach” https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA . 

     Dziecko porusza się po pokoju w rytmie  muzyki. Na przerwę w muzyce wymieniamy nazwy 
różnych artykułów spożywczych np. kiełbasa, lizak, jajko, marchewka, chleb, sól, czekolada itd. 
Jeśli dziecko usłyszy nazwę pokarmu, który zgodnie z tradycją należy włożyć do koszyczka 
wielkanocnego zatrzymuje się i robi skłon do przodu; jeśli usłyszy nazwę pokarmu, którego nie 
wkładamy do koszyczka zatrzymuje się w bezruchu. Zabawę prowadzimy wymieniając wszystkie 
produkty, które wkładamy do koszyka.

5. „Znajdź podpis” –   rozkładamy  produkty/karty obrazkowe, które wybrano do święconki i 
podpisy do nich. Dziecko dobiera je do odpowiednich przedmiotów i dzieli ich nazwy na sylaby, 
przelicza ich ilość i kładzie obok odpowiadającą ilość guzików/patyczków. Gdy do wszystkich 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


pokarmów zostaną dobrane podpisy, zadaniem dziecka jest ułożyć je w kolejności od najmniejszej 
do największej liczby sylab.

6. „Podskocz – tupnij” – zabawa ruchowa – dziecko porusza się w rytm dowolnej muzyki. Na 
przerwę w muzyce rodzic wymienia nazwy różnych artykułów spożywczych np. kiełbasa, lizak, 
jajko, marchewka, chleb, sól, czekolada itd. Jeśli dziecko usłyszy nazwę pokarmu, który zgodnie z 
tradycją należy włożyć do koszyczka wielkanocnego przelicza  liczbę jego sylab i podskakuje tyle 
razy ile dany wyraz na sylab; jeśli usłyszy nazwę pokarmu, którego nie wkładamy do koszyczka 
tupie nogą. Zabawę prowadzimy wymieniając wszystkie produkty, które wkładamy do koszyka.

7. Masażyk relaksacyjny wg M. Bogdanowicz
Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni:
Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach (uderzenia paluszkami- kropki)
Była też w paseczki (rysujemy paseczki)
I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę)
Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki)



I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek)
Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi).

KARTA  PRACY: Pokoloruj tylko te przedmioty, które wkładamy do wielkanocnego koszyka. 



KARTA  PRACY: Podziel na sylaby nazwy przedmiotów, a następnie w wyznaczonym miejscu 
narysuj tyle kresek ile jest sylab w danej nazwie. 



KARTA  PRACY: Zamaluj pola z literami,  które są potrzebne do napisania wyrazu  z ramki. 



                                                         ZABAWA  POPOŁUDNIOWA

„Zgadnij,  o  czym  myślę” (rozwija  wyobraźnię,  umiejętność  logicznego  myślenia,  a  także

słownictwo dziecka)

Drogi  rodzicu  -  zaproś  dziecko  do  zabawy  w  odgadywanie  przedmiotu.  Pomyśl  o  jakimś

przedmiocie, który jest w Waszym domu, i poproś dziecko o zadawanie pytań, które pomogą mu

odgadnąć, o jaki przedmiot chodzi.

W trudniejszym wariancie możesz poprosić o takie formułowanie pytań, żeby odpowiedź mogła

brzmieć wyłącznie „tak” lub „nie”, np. „Czy ten przedmiot jest w kuchni?”, „Czy ten przedmiot jest

zielony / miękki / duży?” itp. Gdy dziecko rozwiąże zagadkę, zamieńcie się rolami. 

Miłej zabawy!



30.03.2021 Wtorek

Temat:  ,,Pisanki”- praca przestrzenna z papieru

1. Słuchanie piosenki ,,Kurka i pisanki”.
https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk 

2.  „Pisanki” – rozmowa z dzieckiem na temat pisanek:
 Czym są pisanki?

   Następnie  prezentujemy dziecku różne rodzaje pisanek/zdjęcia opowiadając o technice ich 
zdobienia np. kraszanek, oklejanek, drapanek, nalepianek czy zdobionych woskiem. Dziecko 
powtarza ich nazwy i mówi, które podobają mu się najbardziej. 

 kraszanki – by jajka uzyskały pożądany kolor gotuje się je w naturalnych wywarach, np. z 
buraka, cebuli czy żyta

 oklejanki – są to jajka otoczone włóczką, tkaniną lub płatkami kwiatów
 nalepianki – to jajka, na które przykleja się wycinanki z kolorowego papieru
 drapanki – wzory wydrapuje się ostrym narzędziem na wcześniej zabarwionej skorupce
 zdobione woskiem – za pomocą szpilki na jajko nanoszony jest gorący wosk, tworząc wzory.

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk




Źródło: https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2021/01/PisankiKraszankiOklejanki.pdf

3. „Malowanie pisanek” – zabawa muzyczna – Malowanie pisanek metodą  Aktywnego 
słuchania muzyki wg B. Strauss.

     Zapraszam Was  do malowania pisanek przy muzyce. Prezentujemy gesty, które będziemy 
wykonywać i prosimy dziecko o ich naśladowanie:

 malowanie spirali (rysowanie małych kółeczek palcami wskazującymi)
 malowanie pasków (odwodzenie dłońmi na bok)
 malowanie kółek (rysowanie dużych kół palcami wskazującymi)
 stawianie kleksów (szybkie otwieranie i zamykanie dłoni w różnych miejscach)
 wymieszanie farby (młynek dłońmi)
 przekładanie pisanki z ręki do ręki (rozłożenie równolegle dłoni, łączenie ich i rozkładanie)

Następnie włączamy utwór „Walc kwiatów” i do jego rytmu wykonujemy wcześniej  prezentowane 
ruchy https://www.youtube.com/watch?v=Pm7Vu53oPgk:

 przekładanie pisanki
 mieszanie farby
 przekładanie pisanki
 mieszanie farby
 malowanie spirali
 trzy klaśnięcia
 malowanie spirali
 malowanie dużych kół
 trzy klaśnięcia
 malowanie dużych kół
 przekładanie pisanki
 mieszanie farby do góry i na dół, szybciej
 przekładanie pisanki
 malowanie pasków, malowanie pasków grubych i cienkich
 stawianie kleksów w rytm muzyki

Zabawę powtarzamy dwukrotnie.

https://www.youtube.com/watch?v=Pm7Vu53oPgk


4. ,,Pisanki” - zapraszam Was do wykonania pisanek z papieru przymocowanych na patykach
od szaszłyków.  Pomogą Wam stworzyć świąteczny klimat. Sprawdzą się również podczas zabawy 
w teatrzyk. 

Potrzebne materiały:

źródło: https://www.ekorodzice.pl/pisanki-z-papieru,72,86,1803.html

 patyczki do szaszłyków,                                              
 kolorowe papiery, tekturki, 
 kolorowe wstążeczki, 
 nożyczki, 
 klej szkolny, 
 dekoracyjne dziurkacze, naklejki itp. 

Instrukcja wykonania:

1. Na tekturce odrysuj kształt jajka. Wytnij formę. Następnie odrysuj od niej jajka na kolorowym
papierze. Na jedną pisankę potrzebne będą dwa wycięte jajka (na przód i tył pisanki).

2.  Przygotuj  dekoracje  jajek:  powycinaj  z  kolorowego  papieru  elementy  ozdobne,  np.  paski,
kółeczka.  Jeśli  posiadasz dziurkacze  z  wzorkami  możesz  z  ich  pomocą przygotować z pasków
papieru  papierowe  szlaczki  lub  kolorowe  konfetti.  Poukładaj  je  na  papierowym  jajku  według
własnego pomysłu.

3. Przyklej dekoracje na dwóch papierowych jajkach.

4. Teraz sklej ze sobą dwa ozdobione jajka, wkładając pomiędzy tekturki drewniany patyczek.

5.  Udekoruj patyczek kolorową kokardką wykonaną ze wstążeczki.  Pisanka gotowa! Pisanki na
piku można włożyć do doniczki  z  kwiatkiem w pokoju dziecka,  wielkanocnego koszyczka lub
udekorować nimi świąteczny stół.

https://www.ekorodzice.pl/pisanki-z-papieru,72,86,1803.html


Źródło: https://www.ekorodzice.pl/pisanki-z-papieru,72,86,1803.html

Życzę  udanej zabawy!

                                                  

                                                       ZABAWA  POPOŁUDNIOWA

„Zgadnij, ile” ( rozwija umiejętności matematyczne – przeliczanie w zakresie 10)
Przygotuj kilka zamykanych pojemników, na przykład po jajkach z niespodziankami, oraz ziarna
fasoli. Na każdym pojemniku napisz liczbę lub narysuj oczka jak na kostce do gry. Poproś dziecko,
żeby do każdego pojemnika włożyło tyle fasolek, ile wskazuje liczba. Możesz także do każdego
pojemnika włożyć kilka fasolek i poprosić dziecko o sprawdzenie, czy liczba fasolek w pojemniku
zgadza się z liczbą na pojemniku, a następnie dołożenie lub odłożenie fasolek. Starszemu dziecku
możesz zaproponować zabawę w trudniejszym wariancie – na pojemnikach napisz proste działania
matematyczne (dodawanie w zakresie  10)  i  włóż do środka ziarna  fasoli  (lub  fasoli  i  grochu).
Zachęć dziecko do sprawdzania wyników działań – przeliczania elementów, ich dokładania lub
odkładania. 

Źródło: https://www.wsip.pl/naukazdalna/zasoby/plac-zabaw-szesciolatek/?dr_id=2053

Powodzenia!

https://www.wsip.pl/naukazdalna/zasoby/plac-zabaw-szesciolatek/?dr_id=2053


31.03.2021r  Środa

Temat:  ,,Kolorowe pisanki” - zabawy matematyczne (dodawanie i odejmowanie w zakresie 10).

1.  „Piękne pisanki” – zabawa ruchowa na podstawie tekstu „Pisanki” – rodzic czyta tekst, który 
dziecko ilustruje  ruchem. W razie potrzeby podpowiada, jak to zrobić. Wiersz powtarzamy dwa 
razy, za drugim razem szybciej.

Leżą w koszyku piękne pisaneczki. (dziecko leży na podłodze)
Kolorowe, malowane, ładnie układane. (wstaje i tworzy koło z rodzicem)
Pierwsza ma kropeczki (maluje kropeczki palcami w powietrzu)
Druga gwiazdki złote (imituje rękoma gwiazdki)
A na trzeciej siedzi malowany kotek. (porusza się na czworakach mrucząc i miaucząc)

2. „Pisanki do koszy” – zabawy matematyczne (dodawanie i odejmowanie w zakresie 10) – 
umieszczamy na stole  koszyk wielkanocny i kilka pisanek. Następnie umieszczamy na koszyku 
kartonik z cyfrą i prosimy dziecko, by włożyło do koszyka tyle pisanek, ile wskazuje cyfra. Po 
kilku zmianach zapraszamy dziecko do kolejnych zadań: 

 -   Kasia włożyła do koszyka 3 pisanki (tutaj przerwa, by dziecko miało czas przełożyć pisanki do 
koszyka), Zosia dołożyła jeszcze 4. Ile pisanek jest w koszyku? Następnie  prosimy dziecko, by 
spróbowało zapisać działanie używając gotowych kartoników z cyframi i znakami. 

  -  Franio włożył do koszyka 10 pisanek. Hania wyjęła 3. Ile pisanek zostało w koszyku? 

Analogicznie wymyślamy po kilka przykładów na dodawanie i odejmowanie, za każdym 
razem prosząc dziecko o ułożenie kartoników z zapisem działania pod koszykiem. 

3. „Tyle – ile?” – zabawa ruchowo-matematyczna – dziecko porusza się w rytm piosenki „Kurka
i pisanki”  (https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk&ab ) po pokoju. Na przerwę w 
muzyce pokazujemy liczbę od 1 do 10. Dziecko wykonuje tyle przysiadów, ile wskazuje cyfra.

4. „Czy to jajko, czy nie jajko?” – zabawa ruchowa na podstawie wiersza P. Siewiera-Kozłowska 
– rodzic czyta tekst wiersza, który dziecko ilustruje ruchem. W razie potrzeby podpowiada, jak to 
zrobić. Wiersz powtarzamy dwa razy, za drugim razem szybciej.

W gniazdku jajko raz leżało, (dziecko leży na podłodze, zwinięte w kulkę)
które dziwnie popękało.
Wyszła z jaja głowa mała, (dziecko wychyla głowę obracając ją na boki)
małym oczkiem zamrugała (mruga oczami)
Na niej dziobek też malutki, (usta zwija w dzióbek)
co rozjaśni wszystkie smutki.
A na końcu małe nóżki (dziecko rozprostowuje nogi)
każda nóżka ma pazurki (porusza palcami stóp)
Jeszcze tylko ogon mały (porusza pupą)
Oto kurczak doskonały. (dziecko wstaje i wskazuje na siebie)

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk&ab










 



KARTA  PRACY:

https://www.google.com/search?q=wielkanocne+karty+matematyczne+na+dodawanie+dla+6-la



KARTA  PRACY:

https://www.google.com/search?q=wielkanocne+karty+matematyczne+na+dodawanie+dla+6-la

https://www.google.com/search?q=wielkanocne+karty+matematyczne+na+dodawanie+dla+6-la


                                                ZABAWA  POPOŁUDNIOWA

Zabawa z piłką „ Jestem piłką” (rozwija mięśnie nóg, koordynację ruchową i skoczność)– Rodzic
wraz z piłką znajduje się naprzeciwko dziecka. Dziecko zamienia się w piłkę 
i naśladuje wszystkie ruchy, jakie wykonuje piłka poruszana przez rodzica:

 rodzic odbija piłkę o podłogę w różnym tempie, dzieci skaczą obunóż, w miejscu w takim
samym tempie jak piłka,

 rodzic kołysze piłkę, trzymając ją oburącz wysoko nad głową, dziecko kołysze się na boki w
tym samym tempie co piłka,

 rodzic kręci piłką jak bąkiem, dziecko obraca się w miejscu,

 rodzic toczy piłkę po podłodze, dziecko kładzie się i turla po podłodze,

 rodzic wystukuje piłką różne rytmy, dziecko je wyklaskuje.


	,,Wielkanoc”

