
31.03.2021 – ZADANIA DO WYKONANIA GRUPA VI 

TEMAT:  ZWYCZAJE WIELKANOCNE                                                                           

I.  1. Oglądanie jajek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Rozbicie jajka, omówienie jego budowy.  W środku znajduje się jest żółtko,                                                                                                                               

które jest otoczone białkiem. Białko natomiast otoczone jest dwoma błonkami. 

Jedna błonka okrywa bezpośrednio białko, a druga przylega do skorupki i widać 

ją, gdy rozbijemy białko. Rodzic zwraca uwagę na zarodek i wyjaśnia, że 

kurczątka wykluwają się z jajek, w których są zarodki.                                                               

• Oglądanie skorupki jajka przez lupę.                                                                                                  

• Zwracanie uwagi, jak turla się jajko ugotowane, a jak surowe (jajko gotowane 

wprawione w ruch porusza się szybciej).                                                                                                  

• Slalom z jajkiem ugotowanym na twardo, ułożonym na łyżce. Rodzic ustawia 

np. butelki po wodzie w równych odstępach. Dziecko idzie slalomem między 

butelkami i wraca na linię startu. Można wprowadzić element rywalizacji ( kto 

pierwszy rodzic czy dziecko).                                                                                                    
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Zabawa poranna       

https://youtu.be/Bwi8nn9dB1g?list=RDCMUCHnm8gIBa3AvQJfeUc1OkfA                                           

 

 

https://youtu.be/Bwi8nn9dB1g?list=RDCMUCHnm8gIBa3AvQJfeUc1OkfA


II Słuchanie wiersza P. Beręsewicza Wielkanoc                                                              

1. Ćwiczenia klasyfikacyjne. Rodzic przygotowuje obrazki: choinki, cukrowego 

baranka, pisanek, prezentów, lukrowanych pierniczków, bombek, zielonej 

rzeżuchy, palmy, babek drożdżowych, mazurka. Dziecko musi spośród 

obrazków wybrać te, które kojarzą się z Wielkanocą.                                                                           

2. Słuchanie wiersza.                                                                                                               

Jajko z napisem „Pisanka Janka”                                                                                                           

to była, przyznam, niespodzianka,                                                                                                       

bo u nas w domu, aż do tej pory,                                                                                                

każdy malował jajka we wzory.                                                                                                    

Ale poza tym, jak się wydaje,                                                                                                         

nie ucierpiały stare zwyczaje:                                                                                                                   

były palemki, serdeczne słowa,                                                                                                  

spacer, życzenia, babka drożdżowa,                                                                                                   

a w śmigus-dyngus po dwóch minutach                                                                            

wszystkim świątecznie chlupało w butach.   

  3. Rozmowa na temat wiersza.                                                                                                 

− Jakie zwyczaje związane z Wielkanocą są wymienione w wierszu?                                    

− Co różniło tę Wielkanoc od poprzednich?                                                                                    

4. Ćwiczenia kontroli wzrokowej                                                                                                    

– Patrzymy na pisankę. Dziecko siedzi przed rodzicem, który trzyma pisankę                

w dłoni i wodzi oczami za ruchem pisanki.                                                                                      

• Wodzenie poziome – rodzic przesuwa pisankę w prawą i w lewą stronę.                                  

• Wodzenie pionowe.                                                                                                                       

• Wodzenie koliste.                                                                                                                            



5. Kolorowanie pisanki według instrukcji.                                                                         

 

 

 



 

PIERWSZE 4 KARTY PRACY PROSZĘ  WYDRUKOWAĆ ( dzieci nie mają ich                     

w swoich książkach). 

 

 Zabawa przy piosence „Zając”  (ilustrowanie tekstu piosenki)                                               

https://youtu.be/wHBttUjMPHc 

Święta Wielkanocne – animacja do piosenki                                  

https://youtu.be/KyeLlFX0p2g?t=86                                                                                 

Ćwiczenia gimnastyczne  - ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę.                                                            

https://youtu.be/2BQCcIjudZ8 

https://youtu.be/wHBttUjMPHc
https://youtu.be/KyeLlFX0p2g?t=86
https://youtu.be/2BQCcIjudZ8


III 1. Karta pracy, cz. 3, s. 77. Kolorowanie odpowiednio jajek, wiedząc, co 

oznaczają przekreślone kolory.                                                                                                  

Ocenianie wartości logicznej zdań. Zaznaczanie + pod wyrazem tak, jeżeli 

zdanie jest prawdziwe, a – pod nie – jeżeli nie jest prawdziwe.                                    

KARTY PRACY CZ.3 DZIECI WZIĘŁY DO DOMU                                                                                                                                                                     

2. Ćwiczenia pamięci wzrokowej. Rodzic ma dwa takie same zestawy sylwet 

pisanek. Układa jeden zestaw na stole. Dziecko określa, jak wyglądają kolejne 

pisanki ( zaczynamy od sześciu sylwet - jeżeli dziecko wykonuje ćwiczenie 

sprawnie – zwiększamy liczbę elementów). Potem rodzic zasłania sylwety 

pisanek, a dziecko układa pisanki z drugiego zestawu w takiej samej kolejności, 

w jakiej według niego były ułożone w pierwszym zestawie. Następnie rodzic 

odsłania pierwszy zestaw i dziecko sprawdza, czy dobrze zapamiętało układ 

pisanek.                                                                                                                                               

3. Karta pracy, cz. 3, s. 78. Oglądanie obrazków. Odszukiwanie i zaznaczanie 10 

różnic pomiędzy obrazkami.   KARTY PRACY CZ.3 DZIECI WZIĘŁY DO DOMU                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Wykonanie pracy plastycznej Pisanka (Wyprawka plastyczna nr 16).                          

• Układanie  fragmentów rysunku pisanki i przyklejanie ich na sylwecie jajka.                  

• Kolorowanie rysunku pisanki.                                                                                  

 

                                     ŻYCZĘ MIŁEJ I OWOCNEJ PRACY 



 


