
 Kochani! Witamy Was serdecznie! 

Przed nami kolejny, a zarazem wyjątkowy tydzień, gdyż zbliżają się Święta Wielkanocne. 

 

 

 

 

DATA – 6.04.2020 

TEMAT DNIA – „Wielkanocne zwyczaje” 

CELE -dziecko: 

- uważnie słucha utwór literacki, 

- wykonuje proste polecenia, 

- poznaje  tradycje Świąt Wielkanocnych, 

- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, 

- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. 

 

1. Drogie dzieci przywitajcie się ze swoim rodzicem  wierszykiem: 

Na powitanie niech każdy wstanie (wstajemy), raz, dwa, trzy (tupiemy), 

A po ukłonie (kłaniamy się) zaklaszczę w dłonie, raz, dwa, trzy (klaszczemy).  

2. Teraz proszę rodziców, aby przeczytali dziecku następujący wiersz. 

„Na wielkanocnym stole” 

Stoją na stole baby lukrowane, 
A między nimi stoi baranek. 

 
Pobekuje cicho, stuka kopytkami, 

Bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami. 
 

Ale dwa kurczaki tej miski pilnują, 
Na baranka oba groźnie popiskują. 

 
Więc mały baranek w inną stronę zmierza, 

Kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza. 
/Katarzyna Kuzior-Wierzbowska/ 



3. Po wysłuchaniu wiersza zadajemy dziecku pytania. 

- O czym jest wiersz? 
- Jakie zwierzęta występują w wierszu? 
- Ile kurczaczków pilnuje miski? 
 
4. Zapraszam do obejrzenia prezentacji na temat „Koszyczek wielkanocny” 

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna-
plansze/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna/ 

5. „Kura znosi jajka”- zabawa ruchowa z elementami liczenia. Potrzebna będzie kostka do gry. 

Dziecko  porusza się w rytmie podanym przez rodzica. Na przerwę w muzyce rodzic  rzuca kostką do 
gry, mówiąc KURA ZNOSI JAJKA. ILE ICH ZNIOSŁA? Dziecko liczy i podają liczbę oczek, a potem tyle 
razy mówi  KO. Potem następuje zmiana ról. SUPER ! BARDZO DOBRZE LICZYCIE ! 

6. Teraz zapraszam do  wysłuchania  świątecznej piosenki pt. „Pisanki, pisanki jajka malowane” 

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

Pisanki, pisanki jajka malowane, 
Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek. 

 
Pisanki, pisanki jajka kolorowe, 

Na nich malowane bajki pisankowe. 
 

Na jednej kogucik, na drugiej słońce, 
Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące. 

 
Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki, 

Na każdej pisance piękne opowiastki. 
 
7. Pytania do piosenki. 
- Czy piosenka jest szybka czy wolna, wesoła czy smutna? 
- O czym jest piosenka? 
- Ile w piosence jest pisanek? 
- Co jest na drugiej pisance? – co na pierwszej, piątej itd. 
- Na której pisance są kwiatuszki? – na której kogucik, laleczki tańczące itd. 
 
8. Mamy ostatnie już na dziś zadanie z kart pracy trzylatka. Karta nr 125 – Pisanka. Link na stronie. 
Polecenia znajdują się na  drugiej stronie karty. Drodzy Rodzice!  jeśli ktoś nie ma możliwości 
wydrukowania karty prosimy o ręczne skopiowanie pisanki.  
  

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE DZIŚ Z NAMI ! 
 

Serdecznie pozdrawiamy  J  – Pani Ala i Pani Kasia 


