
Grupa Promyczki: nauka zdalna 6 – 10 kwietnia 2020

Temat tygodnia: WIELKANOC

DZIEŃ 1

Zadanie 1.
Zapoznajcie dziecko z piosenką: Zozi „Znaki Wielkanocy”. Link do piosenki poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
Postarajcie nauczyć się w tym tygodniu piosenki na pamięć. Tekst poniżej:

Zwrotka I:
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.

Zwrotka II:
Te palemki, od bibuły kolorowe,
baby z lukrem, wyrośnięte bo drożdżowe,
no a potem, jeszcze lany poniedziałek,
śmigus dyngus , pełen mokrych niespodzianek.

Refren... x2.

Zadanie 2.
Zabawy konstrukcyjne.
Zachęć dziecko do zbudowania z dowolnych klocków jakie ma w swoim pokoju 
wybranej budowli Wielkanocnej (koszyczka, pisanki, palemki itp.)

Zadanie 3.
Karta pracy strona 28. (gotową kartę pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola)

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


DZIEŃ 2

Zadanie 1.
Przeczytaj dziecku humorystyczną bajkę o Wielkanocy (może na dobranoc ;)?):
https://www.bajkidoczytania.pl/wiosenna-bajka-wielkanocna
Po przeczytaniu bajki, porozmawiaj z dzieckiem na jej temat. Możesz zadać pytania:
-Jaka w bajce występuje pora roku?
-Jakie zwierzątka wystąpiły w bajce?
-Kto wykluł się ze skorupki?
-Czy zajączki składają jajka ?
-Kto okazał się prawdziwą mamą kurczaczka?

Zadanie 2.
Zachęć dziecko do dzielenia na sylaby podanych słów:
za-ją-czek,
pi-san-ka,
ko-szyk,
ma-zu-rek,
kur-cza-czek,
bab-ka,
pa-lem-ka
Dziecko powinno klaskać podczas dzielenia na sylaby, po czym podawać ilość 
wyklaskanych sylab.

Zadanie 3.
Czytaj  dziecku  krótkie  wierszyki  związane  z  Wielkanocą.  Dziecko  zachęć  do
narysowania tego o czym czytasz w danym wierszyku.

Na co dzień zwykłe jajko ,
Pisanką zwane na święta ,
Trzeba je tylko pomalować ,
Babcia o tym pamięta .  
(narysuj kolorową pisankę)

Na stole koszyczek ,
W koszyczku święcone :
Jajko , kiełbasa , sól i chleb ,
Przez księdza poświęcone .
(narysuj koszyczek ze święconką)

W Niedzielę Palmową
Piękne palmy święcimy ,
Na pamiątkę wjazdu
Chrystusa do Jerozolimy .
(narysuj kolorową palemkę)

https://www.bajkidoczytania.pl/wiosenna-bajka-wielkanocna


 Bardzo stary to zwyczaj ,
 Chodzić po dyngusie ,
 Panienki wodą polewać ,
Oszczędzać babcie i mamusie .
(narysuj dowolną śmingusówkę)

Często jem biały żurek ,
Ten świąteczny jest inny ,
Pachnie wędzonką i jajkiem ,
Nie dorówna mu żaden inny .
(narysuj talerzyk lub garnek z zupą)

Zadanie 3.
Ćwiczenia w książce strona 46.

Zadanie 4.
Przypomnij dziecku piosenkę poznaną wcześniej:
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
Puszczaj ją kilkakrotnie w ciągu dnia dla utrwalenia tekstu.

DZIEŃ 3

Zadanie 1.
Wyjrzyjcie  przez  okno  lub  wyjdźcie  na  swoje  podwórko. Obserwujcie  

i  omawiajcie  wspólnie  napotkane  oznaki  wiosny.  Być  może  dojrzycie  gdzieś
dekoracje wielkanocne, które zainspirują Was i Wasze dzieci do ozdobienia własnych
domów.  Ruch  i  świeże  powietrze  jak  najbardziej  jest  teraz  wskazane  i  służy
budowaniu  naszej  odporności.  Przypominam  jednocześnie  o  obowiązujących
aktualnie zasadach bezpieczeństwa oraz zakazach.

Jeżeli jednak nie preferujecie Państwo w obecnym czasie spacerów, polecam
poobserwować  przez  okno  lub  na  własnym  podwórku  czy  też  balkonie  oznaki
wiosny,  albo  poruszać  się  w  domu  przy  muzyce.  Poniżej  linki  do  piosenek  z
humorem  
o tematyce wielkanocnej dla dzieci :

Piosenka 1 „Kurka i pisanki”
https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk

Piosenka 2 „Żółty kurczaczek”
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg

Piosenka 3 „Hopla, hopla”
https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg
https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


Zadanie 2.
Ćwiczenie w książce strona 47.

Zadanie 3.
Puść dziecku piosenkę poznaną w poprzednich dniach. Utrwalajcie ją puszczając 
dziecku kilka razy w ciągu dnia i próbujcie zachęcać do śpiewania.

Zadanie 4. 
Wyprawka plastyczna (pisanka). Polecenie na odwrocie kartki lub poniżej:
Pokoloruj rysunek jajka. Odszukaj wśród naklejek ozdoby związane z Wielkanocą. 
Ozdób nimi rysunek jajka. Wytnij pisankę.
(zdjęcie gotowej pracy prześlij na e-mail przedszkola)

DZIEŃ 4

Zadanie 1.
Praca plastyczna „pisanka z masy”.  Do wyboru macie  plastelinę, modelinę,  masę
solną, porcelanową lub inną (wybór dowolny).
Zachęćcie dziecko do samodzielnego wykonania pracy plastycznej w postaci pisanki
z  wybranej  masy.  Dla  tych z  Was,  którzy  zdecydują się  na masę  własnej  roboty,
poniżej  wstawiam  kilka  przykładowych  przepisów  na  podstawowe  masy.  Tutaj,
będzie potrzebna Państwa pomoc przy pracy dziecka. Jednak ozdobić (pomalować)
pisankę, dziecko może już samo.
(zdjęcie gotowej pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola)

Link do przepisu na różne masy plastyczne, polecam:
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/porcelana-przepis/

MASA PORCELANOWA

2 szklanki kleju – wikol,
1 szklanki mąki ziemniaczanej,
2 łyżki oliwki dla dzieci,
2 łyżki soku z cytryny.

MASA SOLNA

1 szklanka mąki,
1 szklanka soli,
ok. 0,5 szklanki woda.

Zadanie 2.(gotową pracę proszę przesłać na e-mail przedszkola)
Karta pracy strona 29.

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/porcelana-przepis/


Zadanie 3
Przypomnij dziecku poznaną w tym tygodniu piosenkę. Zachęć do próby 
samodzielnego śpiewania.

DZIEŃ 5

Zadanie 1.  
Ćwiczenia w liczeniu kurczątek.
Pomoże Wam w tym wyprawka plastyczna (koła z obrazkami kurczątek). Na stronie
przedszkola jest to strona 7. Koła należy wyciąć.
UWAGA! W wyprawce jest błąd drukarski. Pojawiają się tam dwa koła z obrazkami
trzech kurcząt. W jednym kole należy dorysować jedno kurczątko i gotowe ;)

• Poproś  dziecko,  żeby  położyło  przed  sobą  koło  z  jednym  kurczątkiem  
i opowiedziało, jak wygląda kurczątko i co robi. Potem – żeby dołożyło koło 
z dwoma obrazkami kurczątek.

-Dziecko  pokazuje  na  jednej  ręce  tyle  palców,  ile  ma  kurczątek  w jednym kole.
Potem pokazuje na drugiej ręce tyle palców, ile ma kurczątek w drugim kole.
Jeden i dwa to ile razem?

• Poproś dziecko, żeby dołożyło teraz koło z trzema kurczętami. Zapytaj:
-O ile więcej jest kurczątek w drugim kole niż w pierwszym?
-O ile więcej jest kurczątek trzecim kole niż w drugim?
-A ile to jest o jeden więcej od trzech? Połóż obok trzeciego koła koło z odpowiednią
liczbą kurczątek. Policzcie razem kurczątka.
- Czy cztery jest o jeden większe od trzech? Pokażcie na palcach.
-Koło z iloma kurczątkami powinniście dołożyć jako następne?
-Policzcie w nim kurczątka. Czy pięć jest o jeden większe od czterech? Pokażcie na
palcach

• Poproś  dziecko,  żeby  położyło  przed  sobą  koło  z  pięcioma  kurczątkami.
Dziecko kładzie odpowiednie koło i głośno liczy kurczątka.

• Poproś  dziecko,  żeby  obok  koła  położyło   drugie  koło,  w  którym  liczba
kurczątek jest o jeden mniejsza. Dziecko kładzie odpowiednie koło i głośno
liczy kurczątka. Itd...

Potem dziecko ma przykleić koła z kurczątkami na kartce według malejącej liczby
kurczątek w kolejnym kołach.
(przyklejoną na kartkę prace według podanego wzoru proszę przesłać na e-mail przedszkola)

Zadanie 2.
Eksperymenty z jajem (potrzebne będą dwa jajka).

Eksperyment 1:
Potrzebujecie 2 jajek: jedno ugotowane na twardo, jedno surowe. Oba jajka zakręćcie
na stole. Ugotowane będzie się kręciło, surowe nie. Zachęć dziecko, żeby zrobiło to
samodzielnie.



Eksperyment 2:
Poproś  dziecko,  aby  oba  jajka  z  poprzedniego  eksperymentu  włożyło  do  dwóch
naczyń z letnią wodą i obserwujcie co się stanie. Oznacz czymkolwiek naczynie z
surowym jajkiem. Poproś dziecko, żeby opowiedziało co się wydarzyło z jajkami.
Spróbujcie odgadnąć, dlaczego tak się stało.

Eksperyment 3:
Następnie  poproś  dziecko,  żeby  do  naczynia  z  surowym  jajkiem  z  poprzednich
eksperymentów dodało 10 łyżek soli, rozpuśćcie i czekajcie. Skorupka jajka powinna
zmieniać się pod wpływem soli.

Eksperyment 4.
Potrzebujecie  surowe  jajko  z  poprzedniego  eksperymentu.  Rozbijcie  jajko  na
talerzyku.  Dziecko  ma  za  zadanie  opowiedzieć  z  jakich  części  składa  się  jajko
(skorupka,  żółtko  i  białko).  Jeśli  dziecko  jeszcze  nie  zna  nazw  tych  części,
podpowiedz  mu.  Zwróć  uwagę  dziecka  na  zarodek  jajka.  Wyjaśnij  dziecku,  że
kurczątka wykluwają się z jajek, w których są zarodki.

Zadanie 3.
Zachęć dziecko, aby spróbowało samodzielnie zaśpiewać poznaną w tym tygodniu
piosenkę o Wielkanocy.

Zadanie 4.
Wyprawka plastyczna (bazie wierzbowe). Polecenie na odwrocie kartki lub poniżej:
Pokoloruj rysunek wazonu. Zrób kulki z waty. Przyklej kulki na rysunkach bazi.
Wytnij obrazek.
(zdjęcie gotowej pracy prześlij na e-mail przedszkola).

Wychowawca grupy: Marta Małysa


