
Witamy w ostatni dzień nauki przed Świętami Wielkanocnymi :)

•  Otwórzcie  proszę  swoje  książeczki  (Karta
pracy, cz. 3) na stronie 60. 
− Rysujcie po śladach, bez odrywania kredki od
karty. 
− Posłuchajcie zagadek Barbary Szelągowskiej.
Rozwiążcie je. 
 

 • Słuchanie wiersza Agnieszki Galicy „Piosenka wielkanocna”.

Idą święta, wielkanocne idą święta. 
O tych świętach każdy zając pamięta. 
Do koszyczka zapakuje słodycze
i na święta ci przyniesie moc życzeń. 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 
O tych świętach i kurczątko pamięta. 
W żółte piórka się ubierze, wesołe, 
wśród pisanek będzie biegać po stole. 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 
O tych świętach nasz baranek pamięta. 
Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący, 
będzie dzwonił, będzie skakał po łące. 

• Wypowiedzi dzieci na temat zwierząt wymienionych w utworze oraz ich sposobów
przygotowań do świąt. 
• Wypowiedzi dzieci na temat przygotowań do świąt w ich domach. 
• Ćwiczenia słowne Układamy rymy. Rodzic wypowiada krótkie teksty, do których
dzieci wymyślają rymujące się słowa, np. 
- Ten kurczaczek to malutki... (zwierzaczek).



- To kurczątko to milutkie... (pisklątko).
- Mama kokoszeczka znosiła śliczne... (jajeczka).
- Malutkie kureczki są jak żółciutkie... (kuleczki).
- Malujemy jajeczka w złote gwiazdki i... (słoneczka).
- Małe kurczaczki mają mięciutkie... (kubraczki).
Następnie dzieci same układają swoje rymy związane z tematyką świąteczną. 

 • Wykonywanie kartki świątecznej, która ozdobi świąteczny stół. 
Do zadania przyda się karta nr 19 z wyprawki (macie ją w domu), klej, nożyczki,
kolorowa kartka z bloku technicznego 

Powycinajcie  wszystkie  elementy  (jajka,  koszyk,  pisklaki,  baranka  i  kokardkę).
Kolorowy karton złóżcie  wzdłuż krótszego boku.  Na pierwszej  stronie  złożonego
kartonu  poprzyklejajcie  wycięte  elementy  tworząc  piękną  kartę  wielkanocną.
W środku możecie umieścić wielkanocne życzenia (z pomocą rodziców).



• Zabawa „Opadające piórko”. 
Jeśli  macie  w  domu piórko,  urządźcie  zabawy  z  nim.
Sprawdźcie,  jak  delikatnie  opada  na  ziemię  ,  gdy  je
puszczamy.  Policzcie  ile  czasu  potrzeba,  żeby  piórko,
które wypuszczacie, upadło na ziemię. 

Później możecie wykonać zabawę:
Rodzic mówi:  Wyobraźcie sobie, że jesteś małym, ślicznym piórkiem, które zgubiła
kura, wychodząc z kurnika. Opadasz więc powoli na ziemię, jak robiło to piórko i
liczysz przy  tym do pięciu.  Kiedy  już  opadniesz na  ziemię,  możesz na  niej  przez
chwilę poleżeć. Ja będę liczyć razem z  tobą, abyś opadalł bardzo powoli. Uwaga,
gotowy, start! Jeden, dwa, trzy, cztery. 

• Czasem  możemy  połączyć  przyjemne  z  pożytecznym.  Jeśli  na  święta
przygotowaliście  sobie  kolorowe  pisanki,  możecie  wykonać  np.  taką  oto
zabawę matematyczną.
Rodzic mówi  rymowankę,  a  dzieci  ilustrują  ją  za  pomocą pisanek  (lub
rysunków pisanek), dodają i podają wynik. Np. 
- W lewej ręce pięć pisanek mam. W prawej ręce trzy pisanki mam. Pisanki tu,
pisanki tam. Ile razem pisanek mam? 
- W lewej ręce pięć pisanek mam. W prawej ręce pięć pisanek mam. Pisanki tu,
pisanki tam. Ile razem pisanek mam? 

• Spróbujcie też wykonać zadania:
- W koszyczku były 4 pisanki. Mama dołożyła jeszcze 6 pisanek. Ile jest teraz
pisanek w koszyczku? Dzieci biorą 4 liczmany (np. pisanki, rysunki pisanek ale
tez jako liczmany możecie wykorzystać co tylko chcecie, cukierki, fasolki czy
kolorowe  patyczki  do  liczenia),  kładą  je  przed  sobą.  Potem  dokładają  6
liczmanów. Liczą wszystkie liczmany i układają działanie: 4 + 6 = 10 które
głośno odczytują, a potem udzielają odpowiedzi na pytanie. 
− Lenka miała 10 pisanek. 7 pisanek dała babci i dziadkowi. Ile pisanek jej
zostało?  Dzieci  układają  przed  sobą  10  liczmanów.  Potem  odsuwają  7
liczmanów. Liczą pozostałe liczmany, układają działanie, głośno je odczytują,
odpowiadają na pytanie. 10 – 7 = 3 



• W wolnej  chwili,  aby  poćwiczyć  spostrzegawczość,
wykonajcie kartę pracy, cz. 3 strona 61. 
−  Obejrzyjcie  obrazki.  Zaznaczcie  dziewięć  różnic
między nimi. 

•  A teraz zadanie dla dzieci starszych z książeczki „Odkrywam siebie. Litery
i liczby:, strona 67. 
-  Liczenie,  ile  kropek  jest  razem  w  każdej  kolumnie.  Skreślanie
nieprawidłowych wyników oraz znajdujących się przy nich liter. Odczytanie
wyrazu z pozostałych liter. 
-  Liczenie  w każdej  ramce pisanek  znajdujących  się  po  lewej  stronie  i  po
prawej  stronie.  Pisanie  w okienkach między obrazkami odpowiednich  liczb
i znaków. 



• Słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy Bajeczka wielkanocna.   
Wiosenne  Słońce  tak  długo  łaskotało  promykami  gałązki  wierzby,  aż  zaspane
wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 
− Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe Kotki. – Daj nam jeszcze pospać. Dlaczego
już musimy wstawać? 
A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 
− Tak to już jest,  że  musicie  być pierwsze,  bo za parę dni  Wielkanoc,  a ja mam
jeszcze tyle roboty. 
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotek, Słońce powędrowało
dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka − puk, puk! I przygrzewało mocno.
−  Stuk,  stuk!  –  zastukało  coś  w  środku  jajka  i  po  chwili  z  pękniętej  skorupki
wygramolił się malutki Kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało
mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką. 
− Najwyższy czas – powiedziało.  – To dopiero byłby wstyd,  gdyby Kurczątko nie
zdążyło na Wielkanoc. 
Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą
trawę,  aż  w bruździe  pod lasem znalazło  śpiącego Zajączka.  Złapało  go za  uszy
i wyciągnęło na łąkę. 
− Co się stało, co się stało? – Zajączek przecierał łapką oczy. 
− Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta
bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja
pójdę obudzić jeszcze kogoś. 
− Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 
− Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 
− Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwoneczkiem na
szyi. 
− To już święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich
promykami, nucąc taką piosenkę: 
− W wielkanocny poranek dzwoni dzwonkiem Baranek, a Kurczątko z Zajączkiem
podskakuje na łące. Wielkanocne Kotki, robiąc miny słodkie, już wyjrzały z pączka,
siedzą na gałązkach, kiedy będzie Wielkanoc, wierzbę pytają. 

• Rozmowa na temat opowiadania. 
− Dlaczego słonko obudziło wierzbowe kotki? 
− Jakie zwierzątka potem obudziło? 
− Dlaczego słonko obudziło zajączka i baranka? 



• Oglądanie wierzbowych gałązek z baziami, głaskanie ich, wyjaśnianie ich nazwy
bazie – kotki. Wierzbowe gałązki z baziami. 

• Kolorowanie rysunku lub wykonanie własnego :)



• A na koniec zabawa Prawda czy fałsz? 
Dzieci słuchają zdań. Jeżeli, według nich zdania, są one prawdziwe, wstają, a gdy
uważają, że nie są prawdziwe (są fałszywe), tupią nogami w podłogę. 
- Pisanki to ozdobione jajka.
- Do wielkanocnego koszyka obok pisanek kładziemy warzywa.
- Baranek wielkanocny może być z ciasta.
- Cukrowe zajączki robimy z pietruszki.
- W czasie Wielkanocy dzielimy się jajkiem.
- Święta wielkanocne są w zimie.
- Bazie rosną na wierzbie.

Zdrowych, spokojnych, radosnych  SWIĄT WIELKANOCNYCH,
smacznego jajka oraz mokrego dyngusa

Kochanym Dzieciom z grupy V i ich Rodzinom życzą
Ciocia Monika i Ciocia Agata :)


