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SZANOWNI RODZICE, KOCHANE DZIECI! 

 

Wszystkie przesyłane zadania, są jedynie propozycją do wykonania w domu, nie są 

obowiązkowe.  

 

Dzieci, które nie mają zeszytu ćwiczeń w domu (kart pracy) mogą pokazywać palcem 

rozwiązania zadania na ekranie komputera/tabletu. 
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SZKOLNIACY – NAUCZANIE ZDALNE 

(29.03 - 2.04.2021 r.) 

 

Tematyka kompleksowa: Jajka malowane 

 

Poniedziałek: Wielkanoc 

1. Opowiedz, co widzisz na obrazkach. Z czym kojarzą Ci się Święta Wielkanocne? – 

rozmowa, dzielenie się własnymi doświadczeniami. 
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2. Nazwij obrazki przedstawiające świąteczne symbole. Przeczytaj napisy i dopasuj je do 

właściwych obrazków. Podziel wyrazy na sylaby, a następnie na głoski. 

             

 

 

       

 

 

 

babka       jajka 

palma     baranek     
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3. Zabawa ruchowa „Zajączki”: poruszanie się do wesołej, rytmicznej muzyki, 

naśladując zajączki. Na pauzę w muzyce dziecko skula się (zajączki są w norce). 

  Propozycja muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo  

4. Wykonanie ćwiczenia w Karcie Pracy nr 4 (KP4), zadanie 1 str. 36. 

Dopasowywanie wyrazów do obrazków. Kolorowanie ramek z wyrazami takimi 

samymi kolorami kredek jak ramki obrazków. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo
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5. Wykonanie ćwiczenia w KP4, zadanie 2 i 3 str. 37. 

Kończenie ozdabiania pisanki według wzoru. Nalepianie kurczaczka nad pierwszym 

jajkiem od prawej strony, a zajączka nad pierwszym jajkiem od lewej strony (naklejki 

znajdują się w środku ćwiczeń, między stroną 40 a 41). 

Rysowanie drogi według kodu.  
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6. Wykonywanie pracy plastycznej – ozdabianie papierowej pisanki, wydmuszki lub 

prawdziwej pisanki. Możecie użyć dowolnych środków – plasteliny, kolorowych 

wycinanek, kredek, farb, pisaków, brokatu   

Przykładowe inspiracje: 
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Dla chętnych do wydruku: 

 
 

 

 

 

 

 

 



PRZEDSZKOLE PINOKIO W TORUNIU 

Wtorek: Wielkanocne zwyczaje 

1. Rozmowa z dzieckiem na temat wielkanocnych zwyczajów na podstawie własnych 

doświadczeń: Jakie znasz wielkanocne zwyczaje? Co robi się w Wielkanoc? Jakie są 

przygotowania wielkanocne?  

 

2. Wysłuchanie wiersza Moniki Niewielskiej „Niedługo Wielkanoc”. 

 

 
 

3. Rozmowa na temat wiersza: 

 Jakie znaki zapowiadają Wielkanoc? 

 Co robił tata? 

 Co robiła babcia, a co mama? 

 Kto malował pisanki? 

 Co było w koszyku? 

 

4. Zabawa ruchowa „Kurczątka”: dziecko naśladuje kurczątko w rytm muzyki. Na pauzę 

w muzyce zatrzymuje się. 

Propozycja muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A 

5. Wykonanie ćwiczeń w KP4, zadanie 1 i 2 str. 38. 

Otaczanie pętlami jajek ukrytych na ilustracjach. Pisanie sylab i wyrazów po śladzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A
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6. Wykonanie ćwiczeń w KP4, zadanie  3 i 4 str. 39. 

Kolorowanie jajek. Kolorowanie kółek obok pisanek takimi kolorami, jakimi 

pomalowano jajka. 

 



PRZEDSZKOLE PINOKIO W TORUNIU 
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7. Wykonanie pracy techniczno-plastycznej: zajączek. 

 

Potrzebne będą: rolka po papierze toaletowym, dwie plastikowe łyżki (opcjonalnie), 

kolorowy papier, pisaki. 

 

Wykonanie: rolkę po papierze toaletowym należy obkleić dowolnym kolorowym 

papierem. Środek łyżek należy również wykleić papierem. Mocnym klejem bądź 

taśmą klejącą, przykleić na rolce od środka. Jeśli nie posiadamy takich łyżek, można 

wyciąć uszy zajączka z kolorowego papieru. Teraz trzeba jeszcze narysować oczy, 

buzię i nos. Gotowe! 
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Środa: Szukamy jajka 

1. Śpiewanie piosenki „Powitanie wielkanocne” opartej na melodii popularnej „Stary 

Niedźwiedź”. 

 

Po opanowaniu słów piosenki oraz melodii wykonajcie ilustrację ruchową do piosenki: 

Już Wielkanoc wita nas. – śpiew z rękami na biodrach 

Bo świąteczny nadszedł czas. – pokazanie palcem wskazującym na nadgarstek 

Pięknie się witamy, - położenie dłoni na biodrach 

nisko się kłaniamy. – wykonanie ukłonu 

Wiosno, wiosno, jak się masz? – wystawienie dłoni przed siebie 

Święta, święta wokół nas. – zatoczenie rękami koła przed sobą. 

2. Rozmowa na temat jajek oraz tego, co można z nich zrobić. 

 

3. Układanie zdań z wyrazem jajko. Liczenie wyrazów w zdaniu. 

 

 

4. Zabawa „Gdzie jest jajko?” – dziecko odwraca się i zamyka oczy, a rodzic chowa w 

domu jajko. Zadaniem dziecka jest poruszanie się zgodnie z poleceniami wydawanymi 

przez rodzica, np.: Dwa kroki do przodu, jeden krok w prawą stronę, trzy kroki w lewą 

stronę, cztery kroki do tyłu. 

Zmiana ról. 

 

5. Taniec z jajkiem. Dziecko tańczy w rytm dowolnej muzyki, starając się jak najdłużej 

utrzymać jajko (ugotowane!) na łyżce. Jeśli posiadamy w domu np. plastikowe jajko 

służące jako ozdoba możemy je wykorzystać w tej zabawie  
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6. Wykonanie ćwiczeń w KP4, zadanie 1 str. 40. 

Liczenie pisanek i pisanie w tabeli po śladzie odpowiedniej liczby. 
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7. Wykonanie ćwiczeń w KP4, zadanie 2 str. 41. 

Rysowanie linii różnymi kolorami i nalepianie obrazków zgodnie z kodem. 
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8. Wykonanie pracy techniczno-plastycznej – kurczaczka lub papierowego wianka – do 

wyboru. 

 

Kurczaczek: wycięcie z żółtego papieru koła w kształcie jajka. Odrysowanie dłoni – 

skrzydełek, wycięcie i przyklejenie ich do tułowia. Wycięcie i przyklejenie 

pozostałych elementów: nóg, oczu i dzióbka. Można przyozdobić piórkiem. Gotowe! 

 

 
 

Papierowy wianek: wycięcie z papieru technicznego koła (jeśli posiadamy papierowe 

talerzyki, można je wykorzystać). Wycięcie z różnokolorowego papieru pisanek, 

ozdobienie ich według własnego pomysłu. Przyklejenie pisanek na koło, jedno obok 

drugiego. Teraz trzeba jeszcze zrobić dziurkę dziurkaczem, przewiązać wstążką (lub 

przykleić wstążkę) i można przywiesić ozdobę w domu wedle uznania. Brawo!   
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Czwartek i piątek: Kochane dzieci! W Wielki Czwartek i Wielki Piątek pomóżcie 

rodzicom w świątecznych porządkach i przygotowaniach. Jeśli jednak będziecie miały 

ochotę zrobić jakieś zadanie, proponuję: 

 

1. Wykonanie zadań w ćwiczeniach KP4, zadanie 1 i 2 str. 42. 

Czytanie tekstu. Kolorowanie pisanek zgodnie z opisem. Kolorowanie co drugiego 

kwiatka. 
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2. Wykonanie zadań w ćwiczeniach KP4, zadanie 3 i 4 str. 43. 

Kolorowanie najchudszego i najgrubszego zajączka. Dorysowywanie marchewki 

zajączkowi, który ma najdłuższe uszy. Liczenie kwiatów na gałązkach forsycji. 

Pisanie liczb na kratkach. Łączenie gałązek linią, zaczynając od tej z najmniejszą 

liczbą kwiatów. 
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Zdrowych, spokojnych Świąt 

Wielkanocnych, smacznego 

jajka i mokrego dyngusa!  
 

 
 


