
06.04.2020r.(poniedziałek) 

Witamy Was!!! Jak minął weekend - na pewno fajnie.  

Coraz bliżej święta , dlatego w tym tygodniu nasza tematyka będzie związana  

z zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi. Zapraszamy ☺ 
 

Zadanie 1. 

Dla 5-latka        Karta pracy, cz. 3, s. 67. 

Dokończ rysować  pisanki według wzoru. Podziel  nazwy  zdjęć na sylaby, a jeżeli potrafisz 

na głoski. Narysuj pod zdjęciami  tyle kresek - z ilu sylab, lub głosek składają się ich nazwy. 

 Dla 4-latka  ( Załącznik nr 1) 

Pokoloruj obrazek zajączka z pisanką 

Zadanie 2. 

Zapoznanie ze zwyczajami wielkanocnymi z wykorzystaniem piosenki  

„Święta – biją dzwony” 

Piosenka do nauki na pamięć. 

Link: 

http://chomikuj.pl/wiwonka123/muzyka/*c5*9awi*c4*99ta*2c*c5*9bwi*c4*99ta+bij*c4*85

+dzwony,4682654226.mp3(audio) 

I. 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 dzwon jest roztańczony. 

Tańczy, tańczy każdy dzwon, 

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

http://chomikuj.pl/wiwonka123/muzyka/*c5*9awi*c4*99ta*2c*c5*9bwi*c4*99ta+bij*c4*85+dzwony,4682654226.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/wiwonka123/muzyka/*c5*9awi*c4*99ta*2c*c5*9bwi*c4*99ta+bij*c4*85+dzwony,4682654226.mp3(audio)


 II. Szynka mruga z okrągłego półmiska, półmiska, 

tatuś chętnie by z radości zagwizdał, zagwizdał. 

Wszyscy poważni są tego ranka. 

Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

Ref.: Święta, święta... 

Zadanie 3. 

Rozmowa mamy lub taty z dzieckiem na temat zwyczajów związanych z Wielkanocą: 

(sugerowane pytania i odpowiedzi)np.: 

1. Jakie święta się zbliżają? ( Święta Wielkanocne) 

2. Co dzieje się w każdym domu, przed nadejściem świąt? ( przedświąteczne porządki) 

3. Co tradycyjnie robimy  z jajek na święta ( pisanki) 

4. Po co idziemy w Wielką Sobotę z koszyczkiem do kościoła? (święcenie pokarmów) 

5. Jakie charakterystyczne potrawy spożywamy na śniadaniu wielkanocnym (dzielenie 

się jajkiem, żurek z kiełbasą, baby i mazurki wielkanocne) 

6. Jaki zwyczaj związany jest z Poniedziałkiem wielkanocnym ( śmigus dyngus) 

Zadanie 4. 

Zabawa ruchowa „ Jak pisanki” z pomocą rodziców lub rodzeństwa 

Dziecko porusza się  po pokoju w rożnych kierunkach; na jedno mocne klaśnięcie  kładzie się 

na dywanie i swoim ciałem próbuje przybrać kształt pisanki; dwa klaśnięcia są sygnałem do 

ponownego ruchu. 

Zadanie 5. 

Dla 5 – latków Karta pracy, cz. 3, s. 68 

W każdej pętli narysuj określoną liczbę pisanek w danym kolorze.  

Dla 4 – latków ( Załącznik nr 2) 

Policz, a następnie w okienkach narysuj tyle kresek ile jest elementów w danym zbiorze, 

pokoloruj obrazki.  

Na dzisiaj to już wszystko. MOCNO WAS PRZYTULAMY DO JUTRA!! 

                                        






