
Zadania dla Przedszkolaków – nauczanie zdalne 

Grupa „Zajączki” 

Temat: Wielkanoc 

 poniedziałek 29.03 

Przygotowania do Świąt 

1. Codzienne czytanie (metoda Domana)– od poniedziałku do piątku przeczytajcie wszystkie zdania zamieszczone w filmie. Film przesłany na 

grupę Rodziców na Messengerze 

 

2. Opowiedz, co na obrazku rodzina przygotowała na wielkanocne śniadanie? Wszystkie wymienione wyrazy podziel na sylaby albo spróbuj 

też na głoski (dzieci starsze) 

 
 

 

3. Spróbujcie posiać rzeżuchę w domu.  

Na talerzyk połóżcie watę i wsypcie nasionka. Nie zapomnijcie o podlewaniu  

Połóżcie talerzyk w nasłonecznionej części domu.  

 

http://www.przedszkole.korzeniew.szkolnastrona.pl/art,527,wiosenne-przebudzenie-oznaki-wiosny-16032020-r-poniedzialek


4. Wykonajcie w kartach pracy pracy ćwiczenia: 

-4-latki str 28 (ołówkiem  rysuj po śladach rysunki jajek, farb do malowania oraz koszyk 

-5-latki str 60-61 (str.60- niech rodzice przeczytają Wam zagadki , następnie wyszukajcie  w naklejkach obrazki przedstawiające ich 

rozwiązanie, str. Rysuj po śladach nie odrywając ołówka od kartki) 

 

 

 

Wtorek 30.03 

Pisanki 

1. „Pisanki, Pisanki” – piosenka. Zaśpiewajcie piosenkę, pamiętając, jak w przedszkolu pokazywaliśmy każdą pisankę  

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

 

     Tekst: 

Pisanki, pisanki,  

jajka malowane  

nie ma Wielkanocy  

bez barwnych pisanek.  

 

Pisanki, pisanki  

jajka kolorowe,  

na nich malowane  

bajki pisankowe.  

 

Na jednej kogucik,  

a na drugiej słońce,  

śmieją się na trzeciej  

laleczki tańczące.  

 

Na czwartej kwiatuszki,  

a na piątej gwiazdki.  

na każdej pisance  

piękne opowiastki. 

 

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


2. Pisanka – ugotujcie jajko na twardo. Jak ostygnie za pomocą pisaków narysujcie na jajeczkach wielkanocne obrazki np. kurczaczka, 

zajączka itp. 

 

3.5-latki- wykonajcie w kartach pracy ćwiczenia str. 62-63 

(Str. 62 – połącz liniami fragmenty obrazka umieszczone na dole kartki  z brakującymi miejscami na dużym obrazku, str.63 – pokoloruj litery 

tworzące wyrazy: pisanka, baranek.) 

 

 

Środa 31.03 

Liczymy kurki i kurczęta 

 

1. Powiedz, gdzie znajdują się kurczęta względem kury. 

 

 

 

 
2. Naśladuj przy muzyce kurczaczki 

60 Taniec kurcząt w skorupkach - M. Musorgski.mp3
 

 

3. Wykonajcie w kartach pracy ćwiczenia 

-4-latki str. 29( pokoloruj drugą pisankę tak, żeby obie pisanki były takie same)  

-5-latki str.64-65 (str. 64 – pokoloruj pisanki według kodu , z pomocą rodziców podziel na głoski nazwy zdjęć ,pod nimi narysuj tyle kresek, z ilu 

głosek się składają, str 65 – rysuj ołówkiem po śladzie pisankę oraz wykonaj szlaczki) 



Czwartek 01.04 

   Zajączek 

1. Zabawa ortofoniczna– Dzieci naśladują głosy i ruchy zwierząt, które pokazuje rodzic: 

Pi,pi,pi,pi – kurczak 

Bee,bee,bee,bee – baranek 

Kukuryku – kogucik 

 

2. Opowiedz , co przytrafiło się zajączkowi?  

 

4 –latki – narysujcie na kartce zakończenie historii 

5-latki –narysujcie zakończenie w kartach pracy str. 66 

3.Wielkanocne szukanie jajek – niech rodzice ukryją w domu kilka czekoladowych jajek. Będą oni pomagać Wam w znalezieniu ich 

przygotowując słoik z zagadkami np. Znajdziesz tam mleko (lodówka) 

4. 5-latki wykonajcie ćwiczenie w kartach pracy str. 67 ( dokończcie rysować pisanki według wzorów, podzielcie z rodzicami nazwy zdjęć na 

głoski, pod zdjęciami narysujcie tyle kresek, z ilu głosek się składa) 

 

 



Piątek 02.04 

Kurczaczek 

 

1.Przeczytajcie dzieciom wiersz, następnie niech odpowiedzą na pytania: 

-Jakie koloru było kurczątko? 

- Co robiła jego mama? 

- Co zrobił kurczaczek? 

Kurczątko żółte w sianku siedziało 

na swoją mamę długo czekało. 

Dziubek czerwony tylko wystawał, 

a czarne oczka wkoło biegały 

i mamo, mamo, tęsknie wołały. 

A mama jeszcze na jajku siedziała, 

i czasu zająć się synkiem nie miała. 

Pomyślał kurczak:  co ja tu robię? 

Mama zajęta wysiadywaniem, 

może spacerek maleńki zrobię 

i ze trzy muchy zjem na śniadanie. 

I już podreptał odważny taki 

między pokrzywy wszedł na początek, 

dziwić zaczęły się inne ptaki 

co też wyrośnie z takich pisklątek? 



2.Przenoszenie jajek –  

Ugotujcie jajka, przygotujcie łyżki. 

Zabawa polega na przeniesieniu jajka z jednego miejsca do wyznaczonej mety. Można urozmaicić zabawę zakrywając oczy lub zrobić tor 

przeszkód ustawiając na podłodze przeszkody np. poduszki 

3.Kurczak –praca plastyczna 

Z papieru kolorowego (żółtego) wytnijcie z pomocą rodziców : duże koło , około 12 pasków, z koloru pomarańczowego :jeden mały trójkąt oraz 

nóżki dla kurczaka. Przyklejcie na białej kartce, tak jak na zdjęciu. Dorysujcie oczka. 

 

             ZDROWYCH, WESOŁYCH ŚWIĄT 

 


