
Zadania dla grupy „Misie”  

29 marzec – 2 kwiecień 2021 r.  

  „Wielkanoc”    

  

Poniedziałek 29 MARCA   

1. Wysłuchaj wiersza, wskaż na odpowiednie plansze według kolejności 

wysłuchanych treści wiersza.  

  

  



  

  

  

Plansze Wielkanocne do wiersza powyżej.  

   

  



  

  

  

  



  

  
2. Wykonaj Wielkanocne zadania w kartach pracy na stronie: 5 latki – str. 52,  6 latki 

– str. 64.  Powodzenia !  

3. Zabawy ruchowe z kartami obrazkowymi. W miarę możliwości można je 

wydrukować i odwrócić tyłem, dzieci losują kartę z ćwiczeniem i je wykonują. W 

innym przypadku można się zabawić w wyliczankę, na który wypadnie, to dziecko 

wykonuje.   



  



  

  



  
  

WTOREK, 30 MARZEC   

1.  Słuchanie piosenki „Wielkanoc”. Rozmowa na temat utworu muzycznego.  

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U  

2. Praca plastyczna : „Zajączek wielkanocny” – wykonanie pracy plastyczno-technicznej 

techniką origami https://www.youtube.com/watch?v=Wfs-7v6EPLw  

3. Rozwiązywanie zagadek  - Rodzice czytają zagadki a dzieci przyporządkowują obrazek będący 

rozwiązaniem zagadki:  

Ma skorupkę tak jak orzech, ale 

bardzo, bardzo cienką Na 

śniadanie zjeść je możesz, raz 

na twardo, raz na miękko, 

(jajko)  

Kolorowe jajka, barwne 

malowanki. moc jest na 

nich wzorków, bo to 

są….(pisanki) Upiecze 

go mama dla synka, 

upiecze go mama dla 

córek, na 
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Wielkanocnym stole 

musi być pyszny 

…(mazurek)  

W jakim dniu,czy wiecie, chociaż 

słońce świeci, biega po podwórku dużo 

mokrych dzieci ? (lany poniedziałek)  

Piękny grzebień,kolorowe pióra, 

jego żona to kura…(kogut)  

Ma długie uszy i pięknie skacze, 

lubi marchewkę oraz sałatę. 

(zając)  

Ma mięciutką wełnę i złociste różki, a w 

Wielkanoc siedzi na łące z rzeżuszki. (baranek)  

Wiklinowy i pleciony na święconkę przeznaczony.(koszyk)  

Wielkanocna zupa, w 

niej kiełbaska pływa. Jest 

tam też jajeczko, żółte 

jak słoneczko. (żurek)  

Gdy skorupka pęka, 

wychodzi z jajeczka. 

Wygląda jak żółta 

puszysta kuleczka. 

(kurczak)  

  
 
  

 
  

  
 

  

 
  

       

   



  

4. Spacer- obserwacja przyrody   

ŚRODA, 31 MARZEC  

1. „Gdy skorupka jajka pęka” – historyjka obrazkowa z elementami ćwiczeń słownikowych. 

(KARTY PRACY, 5 LATKI :  STR. 54, 55, 6 LATKI- STR. 66, 67)   

Obejrzyj obrazki. Ponumeruj je wg kolejności. Opowiedz historyjkę.  

  

  

  

• Rozmowa na temat obrazków z historyjki. Pomoce napisy do czytania całościowego:  

kogut, kura. Dzieci oglądają zdjęcie przedstawiające kurę i kurczęta. Liczą, ile kurcząt 

stoi obok kury. Pokazują wynik na palcach. Wymienią różnice w wyglądzie kury i 

kurczęcia. Następnie opisują różnice w wyglądzie kury i koguta. Dzieci  

przyporządkowują napisy do zdjęć i odczytują nazwy (kura, kogut). Dzielą je na sylaby 

i głoski.  
  

• Wielkanocne symbole. Podzielcie na sylaby słowa: jajko, baranek, palma, pisanka, 

koszyk, zajączek, kurczak itp..Przeliczcie sylaby w danym wyrazie (jedna sylaba to 



jeden podskok  np. ba-ra-nek, pi-san-ka itd.). Jakie głoski słychać na początku każdej 

nazwy?   
  

• Wiemy już, że jajko jest symbolem Wielkanocy. Dlaczego? Obejrzyjcie filmik:  

youtube.com/results?search_query=dlaczego+jajko+jest+wielkanocnym+symbolem  
  

• Zabawa ruchowa „Taniec na jajkach” – zabawa taneczna. Przygotujcie duże jajko 

wycięte z papieru. Następnie stwórzcie z rodzicem lub rodzeństwem parę i zatańczcie 

przy dowolnej muzyce na dużych jajkach, uważając, aby nie zejść na podłogę. W 

drugiej rundzie możecie złożyć jajko i spróbować zatańczyć na mniejszym.  

• Labirynt - znajdź drogę kury do kurczątek.   



  

2. Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej:    

            „Miś w wiosennym lesie”  

(Rodzic czyta i wspólnie z dzieckiem wykonuje zadania na 

tle  dowolnej muzyki relaksacyjnej)  

         Pewnego dnia miś Maciek wybrał się na spacer do lasu – 

dziecko i rodzic  idą w określonym kierunku przenosząc ciężar ciała z 

nogi na nogę.  

Dziecko powtarza za rodzicem -Idzie miś, idzie miś, miś jest bardzo 

głodny dziś -  



równocześnie tupie zgodnie z rytmem wypowiadanego tekstu.  

- Oj, zjadło by się coś dobrego, mru, mru - zatrzymują się i rozglądają 

w różne strony, następnie robią daszek nad oczami, spoglądają w górę.  

-Tam jest gniazdo pszczół, czuję zapach słodziutkiego miodu  

– głaszczą  się po brzuchach.  

-Muszę koniecznie wdrapać się na drzewo - przechodzą do przysiadu, 

naśladują  

powolne wspinanie się na drzewo. Przechodzą do pozycji stojącej, 

unoszą się na palcach.  

- Nagle pojawiły się pszczoły. Bzzz.., bzzz… - naśladują brzęczenie 

pszczół.  

- Nagle jedna z nich użądliła misia w nos. Miś pac, spadł na ziemię-  

przewracają się na dywan. Miś próbuje jeszcze raz. Zabawę 

powtarzamy dwa, trzy razy.  

-Bęc, bęc, bęc, spada miś, nie zje miś miodku dziś - przechodzą do 

pozycji siedzącej, klaszczą zgodnie z rytmem wypowiadanego tekstu.  

-Miś poturlał się między krzaki- turlają się w wyznaczonym kierunku.  

-Bardzo się zmęczył i zasnął - leżą na wznak przez kilka sekund.  

-Śniło  mu  się,  że  ma  duży  słoik  pachnącego,  świeżego 

miodu. Przechodzą do siadu skrzyżnego.  

- Wąchamy jak pachnie miód -  pozostajemy w siadzie skrzyżnym, 

wciągamy nosem powietrze, następnie wypuszczamy je ustami.  

- Chyba się zdrzemnąłem - przeciągają się i siadają wyciągając nogi 

do przodu.  

unoszą ręce w górę przenoszą je na boki. Przechodzą do stania 

wykonują skręty tułowia raz w lewą, raz w prawą stronę.  

-Widzę wejście do nory. Tutaj mieszka lis. Zaraz go odwiedzę, muszę 

się, schylić  



chociaż to nie takie proste - idą na czworakach i chowają się w norce 

lisa.  

   
  

3. Spacer- poszukiwanie oznak wiosny   

CZWARTEK, 1 KWIECIEŃ  

1.„KARTY ŚWIĄTECZNE” - zabawa matematyczna ( KARTY PRACY, 5 LATKI STR. 56, 57; 6 LATKI: 

STR. 68, 69)  

 Dzieci w dalszym ciągu wzbogacają wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych. Podczas 

oglądania kart świątecznych, zwracamy uwagę na powtarzające się motywy, nazywamy je. 

Wspólnie układamy życzenia świąteczne. Warto także opowiedzieć dzieciom o zwyczaju 

wysyłania kartek świątecznych do bliskich. Zabawy z kartami świątecznymi: • Dziecko ma 6 

kart wielkanocnych, układa je jedną obok drugiej, przelicza od lewej do prawej i od prawej do 

lewej. Dziecko wynik pokazuje na palcach. Należy zwrócić uwagę dziecka na to, iż niezależnie 

od której strony policzy, wynik się nie zmienia. • Wskazuje pierwszą i ostatnią kartę, 

opowiada co się na niej znajduje. • Układa domek z kart, liczy karty które wykorzystało do 

budowy. • Rodzic układa zadanie np. Mama postanowiła wysłać karty z życzeniami do babci 

Zosi, cioci Basi i wujka Edka. Dziecko słucha i układa odpowiednią liczbę kart. Odpowiada na 

pytanie: Ile kart wyśle mama? Następnie dziecko może ułożyć zadanie dla rodzica.  

    
  

2. Nauka piosenki „Wielkanoc”. Zabawy rytmiczne przy piosence.  

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U  

  

  

PIĄTEK, 2 KWIECIEŃ   

1. Wprowadzenie litery:  f,F: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej    
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Zabawa   na powitanie:   Witamy  się  

 rymowanką  I.   Fabiszewskiej,  

wykonując odpowiednie ruchy.   

Nogą raz tupiemy- dzieci tupią,  na dwa w ręce 

klaszczemy- klaszczą, na trzy się kłaniamy- 

kłaniają się, na cztery ręką machamy - machamy do siebie ręką.   

ZABAWY KOLORAMI- zabawy badawcze, podczas których dzieci utrwalą z pomocą   

rodziców wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, poszerzą doświadczenia                i  

wiedzę dotyczącą tworzenia barw pochodnych.   

Wykorzystanie Karty pracy, cz. 4, str. 50-51, 6 latki- str.60 -62. /Wykonanie zadań zgodnie 

z poleceniami.    

Rozmowa na temat ilustracji oraz przeczytanego tekstu.    

Zachęcamy dziecko do wypowiadania się na temat ilustracji, dzielenia się przeżyciami  i 

doświadczeniami związanymi ze świętami wielkanocnymi.   

Zapraszamy do wspólnego przeczytania tekstu zamieszczonego pod obrazkiem                  i 

rozmowy:   

• Czym Olek malował jajka?   

• Jakiego koloru farby ma Olek?   
Warto wyjaśnić dziecku, że kolory można podzielić na dwie grupy: ciepłe i zimne. Kolory ciepłe to 

takie, które kierują nasze myśli ku słońcu i ciepłu. Kolory zimne zaś przypominają nam wodę, chłód i 

niebo.    

• O których kolorach używanych przez Olka możemy powiedzieć, że są ciepłe,  a o 

których, że są zimne?   

• Co mógł zrobić Olek, aby jego jajka były pomalowane na więcej niż cztery kolory?    

Zapraszamy do zabaw w mieszanie kolorów; poszukiwanie kolorów, z których powstanie kolor np. 

zielony.   

Przygotowujemy pomoce plastyczne, w tym tylko trzy kolory farb: czerwony, niebieski, żółty. 

Informujemy dzieci, że są to tak zwane kolory podstawowe, które można ze sobą 

mieszać. Zastanawiamy się wspólnie, z jakich kolorów może powstać kolor 

zielony. Dzieci mieszają ze sobą farby i samodzielnie dochodzą, mieszanka 

jakich farb, pozwala uzyskać im kolor zielony. Nazywają także inne kolory, które 

udało się uzyskać.   



   

Odkrywanie litery f,F: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej    

Wyodrębnianie wyrazu podstawowego - farby (ponowne zapytanie dziecka  „Co było 

potrzebne Olkowi do malowania jajek?)    

Analiza i synteza słuchowa słowa farby (Dzieci dzielą słowo farby na sylaby, wyklaskują 

liczbę sylab, mówią z ilu sylab składa się w/w słowo. Chętne dzieci dzielą słowo farby na 

głoski. Liczą, ile jest głosek. Wymieniają kolejno wszystkie głoski f-a-r-b-y. Następnie 

wymieniają inne słowa, w których głoskę f słychać na początku oraz w środku słowa.   

   

   

   

2.PISANKA WIELKANOCNA   

- zajęcia plastyczne   

Przygotowujemy dziecku rysunek jajka   na 

kartce A4 z bloku technicznego.  Dziecko 

samodzielnie wycina i  tworzy sylwetę jajka, a 

następnie  maluje ją, ozdabia według 

własnego  pomysłu, wykorzystując 

oczywiście  wcześniej przygotowane farby.   

  

  

Zachęcamy dzieci z rodzicami do pobytu na świeżym 

powietrzu. Bawcie się dobrze i obserwujcie otaczającą 

nas przyrodę.     


