
02.04.2021 – ZADANIA DO WYKONANIA GRUPA VI 

TEMAT : WIELKANOCNA PRZYGODA  

1. Karta pracy, cz. 3, s. 80. Oglądanie obrazków. Odszukanie wśród naklejek 

wyrazów – nazw obrazków. Naklejanie ich pod odpowiednimi obrazkami. 

Oglądanie pisanki po lewej stronie. Kolorowanie tak samo rysunku jajka po 

prawej stronie.   KARTY PRACY CZ.3 DZIECI WZIĘŁY DO DOMU                                                                                                                               

2. Układanie schematów i modeli nazw obrazków związanych z Wielkanocą,        

np. mazurek, babka, palma, baranek, jajko…  

 

 

 

GŁOSKI – BIAŁE CEGIEŁKI 

                               

       j              a              j               k                o 

SAMOGŁOSKI – CZERWONE CEGIEŁKI                                                                         

SPÓŁGŁOSKI – NIEBIESKIE CEGIEŁKI 

Zabawa poranna                                                                      

https://youtu.be/e4VZOtbUv9s 

II Historyjka obrazkowa Wielkanocna przygoda.                                                                      

1. Oglądanie koszyczka przygotowanego przez rodzica. Rodzic przygotował 

wiklinowy koszyczek wyłożony serwetką. W koszyczku są cukrowy baranek                 

z czerwoną chorągiewką i różne pisanki.                                                                          

− Kiedy przygotowujemy koszyczek?                                                                                              

− Gdzie z nim idziemy?       

 

https://youtu.be/e4VZOtbUv9s


                                                                                 

        

 

 



• Przypomnienie, co symbolizują produkty z koszyczka.                                                           

− Kiedy spożywamy produkty z koszyczka?                                                                                      

− Co dzieje się w drugi dzień świąt zwany lanym poniedziałkiem?                            

Rodzic mówi:                                                                                                                                                             

– Wierzono, że osoba oblana będzie miała szczęście, a oblana dziewczyna 

wyjdzie szybko za mąż.      

 

                        

 

 

 



 2. Karta pracy, cz. 3, s. 81.  KARTY PRACY CZ.3 DZIECI WZIĘŁY DO DOMU                                                                                                                                                                                                                                              

• Ćwiczenia z historyjką obrazkową. − Oglądanie obrazków.                                    

Wskazywanie kolejnych (można je ponumerować).                                                                        

− Opowiadanie, co dzieje się na kolejnych obrazkach.                                                                

− Opowiadanie całej historyjki.                                                                                                          

− Nadanie tytułu całej historyjce.  

Zabawa przy piosence „Zając”  ( ilustrowanie piosenki ruchem)                                                                                          

https://youtu.be/wHBttUjMPHc 

Wprowadzenie nazwy aktualnego miesiąca – kwiecień.                                                        

1. Rozmowa na temat miesięcy.                                                                                                  

− Jaki miesiąc się skończył?                                                                                                              

− Jaki się rozpoczął?                                                                                                                          

2. Słuchanie fragmentu wiersza A. Nosalskiego O dwunastu braciach.          

Kwiecień nie czeka,                                                                                                                             

bardzo się spieszy,                                                                                                                                        

aby na drzewach listki rozwiesić,                                                                                                                

pierwsze warzywa zasiać w ogrodzie,                                                                                                   

po czym z uśmiechem od nas odchodzi.                                                                                          

3. Rozmowa na temat wiersza.                                                                                                    

− O którym miesiącu jest mowa w wierszu?                                                                                     

− Dlaczego kwiecień się spieszy?                                                                                                         

− Kiedy od nas odchodzi?                                                                                                                    

− Jak myślicie, dlaczego miesiąc ma taką nazwę?                                                                         

4. Przypomnienie przysłowia o kwietniu.                                                                           

Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.                                                             

• Wyjaśnienie znaczenia przysłowia.                                                                                                

• Śpiewanie przysłowia na wymyślone melodie.                                                                              

• Liczenie słów w przysłowiu.                                                                                                      

• Rytmizowanie przysłowia z użyciem kołatki.                                                                                                        

5. Układanie schematów i modeli słów związanych z kwietniem, wiosną.                          

Np. motyl, trawa, słonko, krokusy, sasanki, żaba…                                                                              

Spacer z rodzicem.                                                                                                                       

https://youtu.be/wHBttUjMPHc


 III 1.  Słuchanie piosenki „Wielkanocny stół”            

https://youtu.be/JMbbv83DgUM 

Pomoc rodzicom w przygotowywaniu Świąt 

Żeby Wielkanoc w tym roku, 

przyszła z sukcesem u boku. 

Aby żyło się Państwu i Dzieciom zdrowo, 

prywatnie i zawodowo. 

Niech wszystkie troski będą daleko, 

a dobro płynie szeroką rzeką. 

Wielu, wielu chwil radosnych 

i cudownej, ciepłej wiosny 

życzy cały personel PS nr 7. 

 

https://youtu.be/JMbbv83DgUM

