
07.04.2020r. Biedronki 

Witamy Was nasze Biedroneczki i Rodziców. Pozdrawiamy!!!                    

 

Zadanie 1. 

Dla 5 – latków  Karta pracy, cz. 3, s. 60 

Rozwiązywanie zagadek związanych z Wielkanocą. Poproście rodziców lub starsze 

rodzeństwo o przeczytanie zagadek. Odszukajcie w naklejkach obrazki przedstawiające ich 

rozwiązania. Naklejcie je w okienko pod zagadką.  

Dla 4 –latków, 

Rozwiążcie  przygotowane zagadki , wskażcie właściwy obrazek 

W wielkanocnym koszyku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę, 

ślicznie je ozdobię. (pisanki) 

Malutka, żółta kuleczka, 

Co właśnie wyszła  

Z jajeczka.( kurczątko) 

Tyle w koszyku 

leży pisanek! 

A pośród nich 

słodki, cukrowy... (baranek) 

                             

Zadanie 2. 



Zabawa ruchowa „Zajączki wielkanocne” z udziałem rodzica lub starszego rodzeństwa 

Dziecko zajączek porusza się po pokoju skokami  (na ugiętych nogach) . Na jedno klaśnięcie zajączek 

zatrzymuje się przykucając i rozgląda się wokół, dwa klaśnięcia są sygnałem do ponownego 

poruszania się skokami. 

Zadanie 3. 

Zabawa dydaktyczna - Co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku? 

 

 

 

Zagadki dotykowe – Co ukryłam w pudełku?  

Prosimy Rodziców o przygotowanie przedmiotów związanych z Wielkanocą i włożenie do 

pojemnika tak , aby dziecko nie widziało wcześniej co tam jest; np.: koszyczek, baranka, 

zajączka, jajko, bazie, barwinek, serwetkę, solniczkę, itp. 

Rodzic wyjmuje z pudełka po jednym przedmiocie związanym z Wielkanocą. Dziecko z 

zasłoniętymi oczami odgaduje, co otrzymuje do ręki. 

Na pewno Wam  się udało rozpoznać wszystkie przedmioty, a Rodzice nagrodzili Was pochwałą     .

 



Zadanie 4. 

Zabawa plastyczna – Baranek wielkanocny. Prosimy  starszą osobę o przeczytanie 

dziecku wiersza. 

Jeżeli dzieci macie ochotę nauczcie się go na pamięć 

Dorota Gellner  „Wielkanoc.” 

W zielonym owsie nad ranem 

zbudził się mały baranek. 

I dzwoni dzwoneczkiem z cukru: 

Wielkanoc! Wielkanoc już jutro! 

Sposób wykonania pracy plastycznej  dla 5-latków  

• Wytnijcie elementy baranka zamieszczone na kartce (załącznik) 

• Naklejcie wycięte elementy na kolorową kartkę wg podanego wzoru. 

 

• Żeby  wasz baranek był bardziej mięciutki, jego tułów i grzyweczkę na głowie 

wyklejcie np.: watą, bibułą, wełną, a może kawałkami płatków kosmetycznych od 

mamy? 

Sposób wykonania pracy plastycznej  dla 4-latków 

• Wytnijcie sylwetkę zajączka (załącznik) (nie wolno ciąć po liniach przerywanych) 

•  zegnijcie w zaznaczonym miejscu,(przerywana linie)  

• doklejcie ogon, (możesz zastąpić go kulką waty) 

• na koniec sklej uszy. 

Zadanie 5. 

Masażyk relaksacyjny „Placek” zapraszamy do wspólnej zabawy osobę dorosłą 

Baba placek ugniatała, 

Naciskamy plecy dziecka płasko ułożonymi dłońmi, 

wyciskała, wałkowała. 



ściskamy dziecko za boki, przesuwamy płasko obie dłonie jednocześnie, 

Raz na prawo, raz na lewo, 

przesuwamy dłonie w odpowiednich kierunkach, 

potem trochę w przód i w tył, 

żeby placek dobry był. 

Cicho…,cicho…, placek rośnie 

nakrywamy dziecko rękoma lub całym ciałem, 

w ciepłym piecu u babuli. 

A gdy będzie upieczony, 

głaszczemy dziecko po plecach. 

każdy brzuszek zadowoli. 

 

Zadanie 6. 

Dla 5 – latków  karta pracy, cz. 3, s. 61.  

Rysowanie po śladach rysunków, bez odrywania kredki od kartki. 

Dla 4 – latków karta pracy, cz.2,s.28 

Posłuchaj tekstu czytanego przez osobę dorosłą i rysuj po śladach rysunków. Strzałki 

wskazują, gdzie masz rozpocząć rysowanie i w którą stronę rysować. 

DO JUTRA!!! 

 

 



KLUB MŁODYCH TALENTÓW

BARANEK WIELKANOCNY szablon do wycięcia



KLUB MŁODYCH TALENTÓW
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Zegnij w miejscu przerywanej linii.

Ogonek wyklej watą i naklej na zajączka.

Wytnij sylwetkę zajączka, zegnij w zaznaczonym

miejscu, doklej ogon, na koniec sklej uszy.


