
Tematyka tygodnia: Wielkanoc 

Środa 31 marzec: Pisanki, pisanki, jajka malowane. 

 

1. Piosenka „Pisanki”. 

Posłuchajcie piosenki Pisanki, którą słuchaliście już w przedszkolu 

i przypomnijcie sobie, co to są pisanki i jakie pomysły można mieć 

na kolorową pisankę. 

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

 

2. Praca w kartach pracy. 

Otwórzcie karty pracy na stronie 62, przeczytajcie głośno tekst i 

napiszcie odpowiednie liczby. 

 

Kolejne ćwiczenie znajduje się na stronie 63- jest to krzyżówka z 

hasłem. 

W okienka należy wkleić litery odszukane we wkładce, tworzące 

nazwy obrazków. 

 

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


3. Zabawy ruchowe 

Teraz proponuję Wam kilka zabaw ruchowych. 

Są to zabawy wielkanocne, a więc z jajkiem. Dla większego 

bezpieczeństwa proponuję Wam zastąpić jajko małymi piłeczkami, 

jeśli takie posiadacie lub kulkami ugniecionymi z papieru. 

 

- Slalom z jajkiem na łyżce. 

Wytyczcie sobie drogę, jaką zamierzacie pokonać po mieszkaniu z 

jajkiem. Jeśli pójdzie Wam sprawnie powtórzcie zadanie 3 razy. Jeśli 

po drodze upuścicie jajko, za karę wykonajcie tyle przysiadów ile 

macie lat. 

- Celowanie jajkiem do koszyczka. 

Ustawcie koszyczek lub inny pojemnik w odległości; najpierw 3 

kroków od siebie i spróbujcie wrzucać do niego piłeczki lub papierowe 

kulki. Jeśli zadanie wykonacie sprawnie, powtórzcie je z większej 

odległości. 

- Łapanie pisanek 

Poproście drugą osobę, żeby rzucała do Was papierowe kulki lub  

piłeczki, a Wy będziecie łapać je do przygotowanego koszyczka lub 

pojemnika. 

- Polowanie na pisanki 

Przygotujcie kilka pisanek ( mogą być papierowe) i poproście 

dorosłych, żeby ukryli je po mieszkaniu. Waszym zadaniem będzie jak 

najszybsze odszukanie wszystkich pisanek i policzenie ich. 

 

4. Praca w kartach pracy strona 62 i 63. 

Po chwili relaksu odsyłam Was ponownie do książek i proszę żebyście 

poćwiczyli pisanie litery F, f. 

 

5. Wykonanie pisanki. 

Proponuję Wam wykonanie pisanki dowolną techniką. 

Mieliście okazję już wcześniej zapoznać się ze sposobami ozdabiania 

wielkanocnych jajek, zatem wybierzcie sposób, który najbardziej Wam 

odpowiada i do dzieła.  

Wasze prace mogą ukazać się w przedszkolnej galerii. 

Czekam na Wasze zdjęcia do końca tygodnia. 

Pozdrawiam P. Ala 



 

 


