
Witamy serdecznie!                                                                                                                                                                    
Mamy dla Was nowe zadania na nowy tydzień.                                                                                                                                       
W tym tygodniu będą to zadania związane  z Wielkanocą. Wykonane zadania gromadźcie w teczkach.                                                                                            

 

 
Poniedziałek 29.03.2021 

Temat: Zwierzęta na wsi.                                                                                                                                              

1. Obejrzyjcie bajkę o zwierzętach w gospodarstwie, postarajcie się wymienić jak najwięcej zwierząt. 

Podzielcie ich nazwy na sylaby, a może potraficie podzielić  na głoski –  spróbujcie z  pomocą rodziców. 

„Bajka o zwierzętach” 

 Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=hyPhZrWjbGA  

2. Przyjrzyj się obrazkom. Nazwij zwierzęta, które są na nich przedstawione. Spróbuj odpowiedzieć na 

pytanie: „Co otrzymują ludzie z hodowli tych zwierząt?” 

 

 

 

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


 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
Teraz możecie pokolorować  wielkanocny obrazek według podanego kodu. 

 

 

1. Spróbujcie wykonać zajączka wielkanocnego według instrukcji obrazkowej.                                                  

O pomoc w przygotowaniu materiałów poproście rodzica. Jeśli nie macie wszystkich materiałów , 

uszy możecie wykonać z papieru, a oczy narysować. Powodzenia! 

 
 
 



 
 
 

Możecie poskakać  razem z zajączkiem podczas słuchania piosenki pt. „Zając” 
 Źródło:  https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc 

„Zając” sł. A. Kopacz, muz. P. Bielak 

Zając długie uszy ma                                                                                                                                                            

trala la, trala la,                                                                                                                                                                                

nosek słodki, oczka dwa                                                                                                                                                                     

hopsa, hopsa sa.  

 

Każdy zając skacze: - hop                                                                                                                                                            

hop, hop, hop, hop, hop, hop.                                                                                                                                                        

Jeden skok, drugi skok                                                                                                                                         

 
 
 
 

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


 DODATKOWE KARTY PRACY DLA DZIECI ZAINTERESOWANYCH LITERAMI 
 
Oto dwie literki. Odgadnijcie nazwy obrazków, podzielcie je na sylaby i wykonajcie starannie wszystkie 
ćwiczenia pisemne.  Ćwiczcie rączki, by były gotowe do nauki pisania w I klasie. 
 

 

 
Źródło: https://mala275.blogspot.com 



 



 



 
 
 



 

 



 
ZABAWA POPOŁUDNIOWA 
 
Posłuchajcie piosenki pt. „Znaki Wielkanocy”, poćwiczcie razem z mamą słowa refrenu. 
 
 Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 
 

 
„ Znaki Wielkanocy ” 
 
Te mazurki ozdobione migdałami  
Te koszyki wypełnione pisankami  
Te baranki ulepione z marcepanu  
Bazie - kotki od staruszki ze straganu  
 
Refren: To są znaki tradycyjnej Wielkanocy  
Kiedy życie się odradza do swej mocy  
To znaki rozbudzonej świeżo wiosny  
Świat się staje znów zielony i radosny  
Świat radosny! Radosny! Świat radosny!  
 
Te palemki od bibuły kolorowe  
Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe  
No a potem jeszcze lany poniedziałek  
Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek 
 
Refren: To są znaki tradycyjnej Wielkanocy…  
 
Wytnijcie okienka z literami i spróbujcie ułożyć wyraz  WIELKANOC. 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.03.2021 r. wtorek 
Temat: „Pisanki – kraszanki” – jajka malowane – praca plastyczna 
 

1. Obejrzyjcie bajeczkę o jajkach. Na pewno pamiętacie, że zwierzęta, które wykluwają się 
z jajek to ptaki. Przypomnijcie sobie nazwy różnych ptaków i podzielcie ich nazwy na 
sylaby. Niektóre z tych nazw  na pewno potraficie podzielić na głoski.                                            
Pokolorujcie wielkanocną pisankę.  

Bajka o jajkach - Tajemnicza Kuchnia, Ciufcia.pl 
 Źródło : https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A


2. Wykonajcie teraz pisankę na patyku. Wytnijcie dwa jednakowe szablony jajka. Ozdóbcie każde 

jajko z jednej strony, na przykład oklejając je kawałkami kolorowego papieru, albo naklejając 

bazie, czyli wierzbowe kotki. Możecie też to zrobić tak, jak chcecie, na pewno macie  dużo 

fajnych pomysłów. Pięknie ozdobione przyklejcie do siebie wkładając między nie patyczek.  

 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

1. Gimnastykuj się przy muzyce z cyklu Wygibasy z naszej klasy                                                                                                  

Duży i mały skok -  Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! KIDS TV 

Źródło:  https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


31.03.2021 r. środa 
 
Temat: „Wiosenne liczenie” – zabawy matematyczne. 
 

2. Posłuchajcie wierszyka  Aliny  Zwoźniak  pt. „Dziesięć baranków”.                                                                                                

Postarajcie się zapamiętać, ile baranków było na początku. 

Dziesięć baranków na zielonej łące                                                                                                                                    
Wybiegło rankiem na wiosenne słońce                                                                                                                                    
Jeden baranek schował się za drzewem                                                                                                                                                 
Nikt go nie znalazł, więc zostało dziewięć 
 
Dziewięć baranków wpadło na podwórko                                                                                                                                           
Lecz jeden skrył się z tyłu za obórką                                                                                                                                             
Wpadł do chlewika i zobaczył prosię                                                                                                                                                               
Tak się zapatrzył, że zostało osiem                                                                                                                                                            
 
Osiem baranków fikało koziołki                                                                                                                                                       
Skakały niczym koziołki - matołki                                                                                                                                                                      
Wśród nich szczególnie wyróżniał się jeden                                                                                                                                                          
Fiknął i...zniknął i zostało siedem                                                                                                                                                       
 
Siedem baranków się zaczęło kłócić                                                                                                                                                                
Chciały iść dalej lecz jeden chciał wrócić                                                                                                                                       
Nie chciał się bawić i nie chciał nic jeść                                                                                                                                                   
I się obraził.. i zostało sześć                                                                                                                                                                                              
 
Sześć było głodnych i miało apetyt                                                                                                                                                                                               
Więc jadły trawkę, nie jak my - kotlety                                                                                                                                                                    
Jadły bo miały na jedzenie chęć                                                                                                                                                                
Jeden się przejadł więc zostało pięć                                                                                                                                                              
 
Piąty baranek był bardzo malutki                                                                                                                                                            
I na kopytka chciał założyć butki.                                                                                                                                                                             
Namawiał, by się przesiąść na rowery                                                                                                                                                                                 
Inne nie chciały, więc zostały cztery 
                                                                                                                                                                                                        
Cztery  baranki zrobiły kółeczko                                                                                                                                                                  
Chciały zatańczyć kankana z poleczką                                                                                                                                                     
Nagle za płotem zaszczekały psy                                                                                                                                                                          
I jeden uciekł, więc zostały trzy                                                                                                                                                                                                   
 
Z tych trzech baranków, co na łące stały                                                                                                                                                                                 
Jeden był duży, drugi bardzo mały                                                                                                                                                                                    
Trzeci baranek krzyknął ...tra tata                                                                                                                                                      
Chciał grać na trąbce.... i zostały dwa  
                                                                                                                                                                                                           
Dwa pozostały - chłopczyk i dziewczynka                                                                                                                                                       
Wkrótce powstała z nich nowa rodzinka                                                                                                                                                                                                       
I wkrótce …  
Znów dziesięć baranków na zielonej łące                                                                                                                                                
Wybiegło rankiem na wiosenne słońce… 



 
 
 

Ile baranków było na początku? Dziesięć.  
Liczba 10 składa się z dwóch cyfr – jeden i zero, czyli -  1 i 0.       
 
                     
 

 
 



 
 

 
Źródło: https://mala275.blogspot.com 
 



 
 
Pokoloruj starannie liczbę dziesięć i paluszki. Policz ile ich jest.                                                                                          
Spróbuj samodzielnie uzupełnić liczby w kratkach. Na pewno sobie poradzisz! 
 
 
 

 
 

 



 

 

Zabawa  popołudniowa 
         

1. Postarajcie się pięknie pokolorować wielkanocnego kogucika, rozetnijcie obrazek na 
kwadraty i spróbujcie ułożyć ponownie. Jeśli się uda, przyklejcie na kartkę. Powodzenia!  

 
 

 
 



 

2. Ćwiczenie dla dzieci zainteresowanych literami. 
 
 
Oto wyrazy zawierające literki „j” i „w”. Odszukajcie je i otoczcie w kółeczko.                              
Może niektóre wyrazy uda Wam się odczytać. 

 
 

  jak             sowa         kawa         moje       twoje  
 
jajko        worek         wazon        wujek        kajak 
 
Maja           Oliwia         Julia         Jakub       Janek      
 
 Ksawery    Dawid     Joanna     Wiktoria      Wojtek 
 
 

3. Kogucik, zajączek, baranek i jajko to symbole słonecznych i pachnących 
Świąt Wielkanocnych. Posłuchajcie piosenki o świętach.  

Skacze drogą zając, skacze pomalutku. 
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku. 
Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu. 
Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 
Słoneczne,  pachnące Święta Wielkanocne. 

II 
Idą chłopcy drogą, idą pomalutku. 
Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku. 
Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą 
i dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 

 

ŚWIĘTA Z JAJKIEM I ZAJĄCEM                                                            
https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg 

 
 
 

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


Życzymy Wam zdrowych i radosnych                                 
Świąt Wielkanocnych.                      


