
Zadania do wykonania 6.04 – 10.04.2020    wychowawca: Iwona Olejniczak – Biedronki 

TEMATYKA TYGODNIA WIELKANOC – ZWYCZAJE ITRADYCJE 

Dzień 

 
Zadanie dydaktyczne do wykonania przez dziecko Sposób wykonania 

Potwierdzenie 

wykonania zadania 

+ załączniki do E-

maila w formie 

zdjęcia/skanu 

1.   

 Rozwiązywanie zagadek związanych z Wielkanocą - 
Karty pracy s.60, 61,  

 Oglądanie filmu o różnych zwyczajach, obrzędach 
związanych z Wielkanocą -  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 

 Oglądanie ilustracji i odpowiadanie na pytania – Książka 

s. 66, 67 

Karty pracy s. 62, 63 

 Wprowadzenie litery „J” małej i wielkiej, drukowanej i 
pisanej 

Film – link: 
      https://www.youtube.com/watch?v=3UcnHlYgBvw 

 

 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

 

Oglądanie filmu edukacyjnego 

 

 

 

Odpowiadanie na pytania na podstawie ilustracji (Co rodzina 

przygotowała na śniadanie wielkanocne itd.) 

 

Pokaz prawidłowego kreślenia liter „J”, „j”(przez rodzica). 

Kreślenie liter „J”, „j” w powietrzu, na podłodze przez dziecko 

Oglądanie filmu edukacyjnego 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Zapoznanie z pisankami – Załącznik nr 1 
 

 

 

 

 

 Odpowiednie kolorowanie rysunków jajek – Karty pracy 
s. 64, 65 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji –  
Załącznik nr 2 

 Rysowanie w pętlach odpowiedniej ilości pisanek  

Karty pracy s.68, 69 

Wymienianie przez dzieci wzorów, jakie znalazły się na 

pisankach. Liczenie pisanek, opisywanie przez dzieci wzorów 

na pisance, o którą zostanie zapytane np. Co znajduje się na 

trzeciej…piątej…siódmej pisance? Na, której pisance znajdują 

się kreski…drobne kwiaty…dużo kropek? 
Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

 

Dziecko na liczmanach (kredki, klocki itp.) rozwiązują  zadanie 

z rodzicem 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcie/skan kart 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

3.   Nauka piosenki – tekst piosenki w załączniku nr 3, link: 
      https://www.youtube.com/watch?v=0CLAj-6jZmg 

 

 

Słuchanie piosenki przez dziecko. 

Powtarzanie tekstu piosenki za rodzicem. Próby śpiewania 

piosenki przez dziecko. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA
https://www.youtube.com/watch?v=3UcnHlYgBvw
https://www.youtube.com/watch?v=0CLAj-6jZmg


 

 Improwizacje melodyczne – Odsłuchanie nagrania po 

próbach improwizacyjnych – Link: 
      https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY 

 

 Dokończ rysować pisanki wg. Wzoru – Karta pracy s. 67 
 

 Zabawa rytmiczna „W wielkanocny poniedziałek 

oblewamy się nawzajem” 

Dziecko uczy się na pamięć tekstu: Pisanki, pisanki, jajka 

malowane, nie ma Wielkanocy bez pięknych pisanek. Potem 

układa do niego własne melodie. 

 

 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

 

Dziecko rytmizuje zdanie: W wielkanocny poniedziałek 

oblewamy się nawzajem i jednocześnie wykonuje prosty ruch 

według własnego pomysłu. Dziecko wypowiada zdanie w 

różnym tempie, nastroju i z różną dynamiką. 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

4.   Zabawy ruchowe – załącznik nr 4 

 Zabawy i ćwiczenia przy muzyce – link: 
     https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

 Co przytrafiło się zajączkowi? - Karty pracy s.66 

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dziecka 

 

Dziecko ćwiczy ze Świeżakami naśladując ruchy 

 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

5.   Praca plastyczna – Kartka wielkanocna 

Świąteczna piosenka do słuchania podczas wykonywanej 

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

 

 

 

 

 

 

 Wysłuchanie wiersza J. Brzechwy „Jajko” – link: 
      https://www.youtube.com/watch?v=6CVUo3PTa5o 

Dziecko ma za zadanie wykonać – z   dostępnych materiałów i 

przyborów – Kartkę wielkanocną, np.: 

 
 

Wspólne wyciąganie wniosków z treści wiersza 

Zdjęcie pracy 

plastycznej 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=6CVUo3PTa5o


 

Załącznik nr 2 – Zadania tekstowe 

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

Dziecko bierze 4 liczmany (np. kredki, patyczki, klocki), kładzie je przed sobą. Potem dokłada 6 liczmanów i podaje wynik dodawania. 

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

Dziecko układa przed sobą 10 liczmanów. Potem odsuwa 7 liczmanów. Liczy pozostałe liczmany i podaje wynik odejmowania. 

 

Załącznik nr 3 – Tekst piosenki 

1. Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie 

Wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie, 

Wszyscy poważni są tego ranka 

Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

ref.  Święta, święta biją dzwony, 

Każdy dzień jak roztańczony, 

Śpiewa, śpiewa każdy dzwon 

bim-bam-bom, bim- bam-bom. 

2. Szynka zerka z okrągłego półmiska, półmiska, 

Tatuś chętnie by z radości zagwizdał, zagwizdał 

Wszyscy poważni są tego ranka 

Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

ref.  Święta, święta biją dzwony, 

Każdy dzień jak roztańczony, 

Śpiewa, śpiewa każdy dzwon 

bim-bam-bom, bim- bam-bom. 

 



Załącznik nr 4 – Zabawy ruchowe 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Wysoko – nisko 

Dziecko na hasło – Wysoko – wspina się na palce, wyciągając do góry ręce i poruszając palcami – szuka wielkanocnego koszyka na szafie. Na hasło – Nisko – 

przykuca i naśladuje rękami czyszczenie obuwia przed świętami. 

 Ćwiczenie tułowia – Ciężkie siatki i lekkie siatki 

Dziecko robi przedświąteczne zakupy: najpierw idzie lekko, z pustymi siatkami, a potem niesie ciężkie siatki z zakupami – pochyla się do przodu, ugina nogi i 

naśladuje dźwiganie ciężkich zakupów. 

 Skoki – Zajączki wielkanocne 

Dziecko – zajączek – porusza się po pokoju skokami (na ugiętych nogach), ręce trzyma przy głowie, pokazując uszy zajączków. 

 Zabawa ruchowo – naśladowcza – Przedświąteczne porządki 

Rodzic wyklaskuje rytm, podczas przerwy w klaskaniu, dziecko naśladuje czynności, o których mówi rodzic: odkurzamy dywan, wycieramy kurze, podlewamy 

kwiaty, myjemy okna. 

 Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Kurczątko i jastrząb 

Dziecko – kurczątko – porusza się swobodnie po pomieszczeniu. Na hasło – Uwaga jastrząb! – jak najszybciej ucieka na wyznaczone miejsce, gdzie jest 

bezpieczne.  

 


