
Kochani rodzice, przesyłam zajęcia do pracy w domu. W książkach także proszę pracować w 

tempie dziecka, bez pośpiechu.Rodzice którzy nie odebrali jeszcze książek jest to możliwe od 

poniedziałku do piątku od 7 do 15.  

 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

 

 WTOREK - 30.03.2021 

1. Słuchanie wiersza. 

 

- Kurko, proszę, znieś jajeczka, 

śnienobiałe lub brązowe, 

ja z nich zrobię na Wielkanoc 

cud-pisanki kolorowe. 

 

Do koszyczka je powkładam, 

z chlebkiem, babką lukrowaną, 

potem pójdę je poświecić 

z bratem, siostrą, tatą, mamą. 

 

Przy śniadaniu wielkanocnym 

podzielimy się święconką 

i buziaka dam mamusi, 

zajączkowi i kurczątkom. 

 

„Śmingus- dyngus!” - ktoś zawoła, 

tatę wodą popryskamy, 

mama będzie zmokłą kurą, 

bo to poniedziałek lany! 

 

Pytania 

- z czego robi się pisanki ? Czy wiesz ? 

- Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego? 

- Co robimy w lany poniedziałek? 

 

 

 

2. Co znajduje się na wielkanocnym stole ? - załącznik 1 

 

3. Zabawa ruchowa 

Rozłożenie toru przeszków na podłodze ( mogą tą być klocki, zabawki) 

- Dziecko ma za zadanie kicać jak zając omijając przeszkody 

Rozłożenie zabawek np. skakanka, sznurek coś co można przeskoczyć i przeskakiwać na jedną i 

drugą stronę jak zając. 

 

4. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej „Jajka na łyżce” 

Zadaniem rodzica jest ugotować jajko na twardo. Za pomocą skakanki wyznacza miejsca startu i 

mety. Zadaniem dziecka jest przeniesienie jajka na łyżce od startu do mety tak, aby nie spadło ono 

na podłogę. ( ugotowane jajka zostawić na kolejny dzień) 

 

5. Słuchanie ciekawostek na temat Wielkanocy. 

 

Co wspólnej mają jajka z Wielkanocą? 



Dawno temu ludzie uważali jajko za coś wyjątkowego. Wykluwa się z niego pisklę pojawia się 

więc na świecie nowe życie. Dlatego też jajko stało się symbolem życia i odrodzenia. W religii 

chrześcijanskiej zostało przypisane Wielkanocy i jako znak nowego życia pojawia się w 

koszyczkach ze święconką i przypomina o zmartwychwstaniu Chrystusie. 

 

Co to jest śmingus-dyngus? 

Śmingus-dyngus to zwyczaj oblewanie się wodą w poniedziałek wielkanocny. Kiedyś ten dzień 

nazywano żartobliwie dniem świętego Lejki i nikomu nie mógł ujść na sucho. Choć ten zwyczaj 

należy do tradycji, pamiętajmy jednak o zasadach dobrego wychowania: nie urządzamy kąpieli 

osobom starszym i tym, które naprawdę nie mają na to ochoty. 

 

4. Ćwiczenia grafomotryczne – załącznik 2 

 

5. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Baranki” 

Dzieci- baranki poruszają się na czworakach po sali. Na hasło „Baranki” zatrzymują się i naśladują 

głos baranka: bee, bee, bee…. 
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