
Temat tygodnia: Wielkanoc [06/04/2020 – 10/04/2020] 

Drogi Rodzicu, przeczytaj: 

 Towarzysz dziecku przy pracy. Ono lubi, gdy jesteś blisko. 

 W piątek 10/04/2020r. proszę potwierdzić wykonanie zadań w wiadomości e-mail. Załączniki: 

zdjęcia, skany odsyłacie Państwo na adres: ppplastus@gmail.com  

 Kolejność wykonywania zadań dowolna. 

 Proszę o krótkie podsumowanie:  

o Czy dziecko chętnie wykonywało zadania? Czy dziecko nie miało trudności  

przy wykonaniu zadań, a jeśli były – to jakie? Czy wykonywało zadania dodatkowe? 

 Aby przejść do strony internetowej trzeba nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz Ctrl,  

a następnie kursorem myszki najechać na link i kliknąć lewym przyciskiem myszki  

lub  

skopiować link i wkleić w okno wyszukiwania w przeglądarce internetowej. 

Dzień 1 

 Tradycje wielkanocne – oglądaj plansze i porozmawiaj z rodzicem, 

dziadkami o zwyczajach wielkanocnych (przygotowanie koszyczka, zdobienie 

jaj, spotkania rodzinne, śmigus – dyngus, wysyłanie kartek z życzeniami)  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/WIELKANOC-PLANSZA-

1.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/WIELKANOC-PLANSZA-

2.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/WIELKANOC-PLANSZA-

3.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/WIELKANOC-PLANSZA-

4.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/WIELKANOC-PLANSZA-

5.pdf 

 Piosenka Święta Wielkanocne – posłuchaj:   

https://www.youtube.com/watch?v=LSm4muOBDl4&list=OLAK5uy_md5HGIjNlsCA

ok2nvC4_4SfVfx_aKIdf0&index=11&t=0s 

Odpowiedz: Co znajdziesz na tradycyjnym świątecznym stole? 

 Radosnych świąt! – stwórz wielkanocną kartkę; poproś rodzica  

o pomoc; wykorzystaj dostępne w domu materiały: kartony, tekturę z odzysku, 

stare gazety, farby, kredki, mazaki, resztki kolorowych tkanin, koronek  

i włóczek, nici, kasze, nasiona, piasek  
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Dzień 2 

 Odsłuchaj wiersz Doroty Gellner „Wydmuszki” – do harmonogramu 

zadań załączam plik do odsłuchania wiersza 

Odpowiedz na pytania: W czym przyglądały się wydmuszki? Jaki kształt miało lustro? 

Gdzie wydmuszki zaglądały? Czego szukały? W co zmieniło się lustro? Jaki kształt ma 

jajko?  

Poznajesz, kto przeczytał ten wiersz? [Ciocia Dorotka] 

 Wykonaj zadania z kart pracy – karta pracy 2 str.9 i 10  

[w wersji on-line str.21 i 22] 

 

 Pisankowy pokaz mody – słuchaj i tańcz: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z_LjeokX9g&list=OLAK5uy_md5HGIjNlsCAok2n

vC4_4SfVfx_aKIdf0&index=5&t=0s 

 

Dzień 3 

 Historyjka obrazkowa – oglądaj, wskazuj, opowiadaj: co wydarzyło się  

w kurniku?  

Drogi Rodzicu, odczytaj historyjkę dziecku – książka str.34 [w wersji on-line 

str.36] 

 W kurniku – do zabawy matematycznej wykorzystaj obrazki historyjki – 

książka str.34 [w wersji on-line str.36]  

Policz jajka, które są w gnieździe. A teraz policz kurczaki. Czego jest więcej, a czego 

mniej? A może jest tyle samo jajek co kurczaków? Jakiego koloru są jajka i kurczaki? 

Ile kur przechadza się po podwórku? Jakiego koloru są kury? Ile jest brązowych kur, 

ile białych? Których kur jest więcej – brązowych czy białych? 

 Rzucaj kostką! – i nazywaj kolory jajek. 

Poproś rodzica o pomoc i wspólnie zróbcie kostkę z zaproponowanego szablonu: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/03/KOSTKA-3.pdf 

 Wielkie poruszenie – słuchaj i ćwicz: 

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is 
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Dzień 4 

 Kura czy jajo? – słuchaj i tańcz przy piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168 

 Od kury do jaja – zaproś rodzica do wspólnego oglądania i rozmowy.   

Karta do oglądania: 

https://1.bp.blogspot.com/-fWJR6XkLSf8/UlrlBmKMG5I/AAAAAAAA7Rk/IF8Rp_OW-

Dg/s1600/Ciclo+vital+de+la+gallina+color+(8).jpg 

 Hopla, hopla! – słuchaj i ćwicz: 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 

 

Dzień 5 

 Kurka i pisanki – słuchaj i tańcz: 

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

 Malowane jajka – stwórz pisankę na kartonie lub pisankę przestrzenną  

lub razem z dorosłym koloruj jajka wykorzystując, np. łuski cebuli, sok  

z buraka, kurkuma;  wykorzystaj dostępne w domu materiały: kartony, tekturę 

z odzysku, stare gazety, farby, kredki, mazaki, resztki kolorowych tkanin, 

koronek i włóczek, nici, kasze, nasiona, piasek; poproś o pomoc rodzica.  

Pomysły na malowane jajka znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE 

https://www.youtube.com/watch?v=0sv6FB0VbMY 

https://www.youtube.com/watch?v=xCO1Z1hdtCM 

 Wiosenne porządki – słuchaj i ćwicz, niech muzyka Cię prowadzi: 

https://www.youtube.com/watch?v=B4jmkwQNsX8&list=OLAK5uy_ntIEOkL4BbRzDzC

a00wpEwBojb3u5CHMc&index=1 

 Jak dokładnie myć ręce – oglądaj lekcję higieny z Myszką w Paski 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI 

A Ty, Krasnalku, myjesz ręce? Kiedy je myjesz? Jak je myjesz? 

https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168
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