
 

Witam serdecznie  

Przedstawiam dodatkowe propozycje, z których mogą skorzystać 

dzieci: 

Informuję Państwa, że  wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej 

kanał TVP2 przygotował pasmo „Wesoła Nauka”.                             

Zapraszam do oglądania od godz. 11:05.    

Nowy cykl edukacyjny jest skierowany do przedszkolaków i dzieci                   

z klas I-III szkoły podstawowej, a także ich rodziców i nauczycieli. 

Natomiast dzieci lubiące muzykę, taniec i ruch zapraszam do Majka TV, 

 
 

 gdzie codziennie od poniedziałku do piątku będą się odbywać zajęcia. 

 

 Plan zajęć  

10.30 - Baby Dance - czyli tańce i hulańce dla najmłodszych dzieci do 6 r.ż. 

11.30 - Dzieciak sam w domu - czyli zabijamy nudę ruchem i muzyką dla dzieci w wieku 

7 - 10 lat 

link do zapisów: https://sklep.majkijezowskiej.com/majkatv/ 

 

 

Poniżej przedstawiam tematykę do realizacji w tygodniu  od 06.04- 10.04 

Zapraszam również do zapoznania się z propozycjami pani Patrycji, które stanowią 

uzupełnienie prezentowanej tutaj tematyki. 

(Znajdują się tam m.in. zabawy ruchowe pomysły na prace plastyczne) 

Pamiętajmy! Zapewnienie ruchu jest dla rozwoju dziecka bardzo ważne! 

 

Proszę rodziców o czytanie poleceń kierowanych do dzieci  

 

 

 

https://sendy.ibb.media/l/TTiei3B4kkCcYOxOD9naYw/v0K1nDw8oVxdDQEgIAuAcA/FB8k7cdUgDZFM3mxSWfPYw


 

Uwaga!!! Tygodniowy zakres materiału w Kartach Pracy cz.3  obejmuje strony od     

72-80. 

Podaję linki do wersji elektronicznej, jeśli ktoś nie posiada jeszcze  pakietu kart pracy   w domu: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

(istnieje możliwość wydruku) 

Tygodniowy zakres pracy w kartach Litery i liczby cz. 2 obejmuje strony od 58-63. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=55 

(istnieje możliwość wydruku) 

Korzystamy też z książki z ilustracjami do opowiadań: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html 

Można również w tym tygodniu wykorzystać karty pracy z Wyprawki plastycznej, które 

odpowiadają tematyce wielkanocnej  

( w przypadku karty pisanka oraz  kura z kurczątkami- wystarczy wykropkowany na kolorowo obrazek 

pomalować czystą wodą, a  zobaczycie co się stanie ) 

 

 

                                                     Julka  już zdążyła wykonać wszystkie prace. Świetnie 

 

 

 

 

 

 

Tematyka tygodnia: Wielkanoc  

Poniedziałek 

Temat dnia- Pisanki 

 Na początek posłuchaj ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji 

wielkanocnych. 

Jajko to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się nim 

przed rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=55
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html


Bożego. W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed 

pożarem, zapewniało urodzaj w polu i w ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Z 

jajka wykluwa się kurczątko, które jest symbolem nowego życia. 

Pisanki dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii. 

Chleb jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się z nim i wspólne 

spożywanie jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i poczucia 

wspólnoty. 

Palemka miała chronić ludzi, zwierzęta, domy przed ogniem, czarami i złem tego świata. 

Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa najwcześniej okrywającego się 

zielenią. 

Mazurki przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie lukrowane i 

dekorowane bakaliami, przypominają wyglądem maleńkie tureckie dywaniki. 

Chrzan, a także przyprawy – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej Męce 

Chrystusa. Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się od zjedzenia całego 

korzenia chrzanu, żeby ustrzec się od bólu zębów i brzucha. 

Baranek z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa 

Odkupiciela. Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad i uciech 

wierni nie zapominali o religijnym charakterze świąt. 

Kiedy gospodynie wypiekały baby drożdżowe, kuchnia musiała być zamknięta na klucz. 

Ktoś obcy bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu głośną rozmową albo złym 

wzrokiem. Wyjętą z pieca babę kładziono na poduszki i do chwili ostygnięcia 

przemawiano do niej szeptem. Zajączek obwieszcza wiosenną odnowę.  

(Zaczerpnięto z Przewodnika Mac Edukacja, Nowe Przygody…) 

 

 Teraz nadszedł  czas na pracę z książką. Dzisiaj litera F,f.  

Proszę otwórz Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 58–61. 

Popatrz na obrazek ze s. 58  i opowiedz zdaniami, co się na nim dzieje? Następnie 

wykonaj kolejne zadania. Rodzice Ci w tym pomogą . Spróbuj również przeczytać 

tekst. A jak udało się dzisiaj pisanie? 

Zapamiętaj! Literę F,f zaznaczamy na niebiesko, bo jest spółgłoską, wszystkie 

samogłoski zaznaczamy na czerwono. 



 A teraz zapraszam Cię do posłuchania  wielkanocnych piosenek. Wszystkie są 

bardzo wesołe. Która ci się najbardziej podoba? Możesz przy niej pomaszerować, 

pobiegać albo przy utworze Kurnik naśladować głosy zwierząt . 

https://drive.google.com/open?id=1Xaf4SehovIVug_dZYzwibgXfdllF_BeG  

Wtorek 

Temat dnia- Liczenie pisanek 

 Na początek posłuchaj opowiadania A. Widzowskiej Gipsowe pisanki.                

Otwórz książkę (s. 58–61) i patrz na ilustracje. Poniżej zamieszczam link do 

tekstu, proszę rodziców  o przeczytanie dzieciom treści opowiadania. 

https://drive.google.com/open?id=1hFGrQm5kh9_FOP0hWV-3NSxZY_MLR6X0 

Mam nadzieję, że udało Ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania pod tekstem . 

 A teraz posłuchaj wybranej, wielkanocnej piosenki, możesz trochę pośpiewać, 

albo zanucić melodię np. na sylabie la, na… Zrób to cicho, a potem głośno! 

Możesz także się poruszać przy muzyce. 

https://drive.google.com/open?id=1B0sC6CrKf0fQe1oFvFiKkUlyCofBvOUc 

 Nadszedł czas na liczenie. Wykonaj ćwiczenia w Kartach pracy Nowe 

przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 62–63.Jeśli zapomniałeś/aś, jak się 

pisze cyfry i znaki, rodzice Ci pomogą. 

 Możesz także wybrać dowolną pracę plastyczną z Wyprawki. Poszukaj, które 

karty są związane ze świętami wielkanocnymi? 

Jestem pewna, że jest ich kilka. Może mi prześlesz jakąś wykonaną przez siebie  

świąteczną pracę  ? 

 A teraz zapraszam Cię do zobaczenia moich pomysłów na dekoracje 

świąteczne. 

    W serwisie Pinterest  na tablicy Wielkanoc umieściłam wiele przykładów . 

  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Xaf4SehovIVug_dZYzwibgXfdllF_BeG
https://drive.google.com/open?id=1hFGrQm5kh9_FOP0hWV-3NSxZY_MLR6X0
https://drive.google.com/open?id=1B0sC6CrKf0fQe1oFvFiKkUlyCofBvOUc


Poniżej link : 

https://pl.pinterest.com/Pontusek1/wielkanoc/?invite_code=63be99b10c114597850c542

3921eeccf&sender=290130538402980192 

Środa 

Temat dnia- Koszyczek dobrych życzeń 

 Dziś na początek popracujemy w Kartach pracy cz. 3 od strony 72-80. 

Wykonaj  tyle ćwiczeń ile dasz radę. Część z nich  możesz zostawić na czwartek             

i piątek. Zaplanuj to wspólnie z rodzicami.  

Mam nadzieję, że udało Ci się  dobrze wykonać część zadań, również rysować żółte 

kurczątka według wzoru . Poproś rodziców o sprawdzenie 

 A teraz posłuchaj piosenki pt. Koszyczek dobrych życzeń. 

Podaję link, pod którym można odsłuchać piosenkę: 

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb 

Opowiedz, o czym była piosenka? Jaki miała nastrój? A może spróbujesz 

akompaniować sobie rytmicznie podczas słuchania? ( możesz wykorzystać do tego  np. 

klocki, albo łyżki i uderzać nimi o siebie. A może masz inny pomysł …?)  

Możesz też wrócić do utworu Kurnik i naśladować głosy zwierząt. Poczujesz atmosferę 

zbliżających się świąt / 

https://drive.google.com/open?id=1Xaf4SehovIVug_dZYzwibgXfdllF_BeG 

 

Propozycje na pozostałe dni przed świętami wielkanocnymi: 

 Poniżej podaję  kilka ciekawostek  na temat pisanek: 

Dawniej uważano, że pisanki mają magiczną moc, dlatego np. dotykano nimi 

grzbietów bydła, aby było zdrowe, były one darem, który miał zapewnić 

obdarowanej osobie wszelką pomyślność Pełniły one rolę wykupu w obrzędach 

wielkanocnych, np.: dyngusa, chodzenia z barankiem. Panna mogła dostać pisankę 

czekoladowo--marcepanową z pierścionkiem zaręczynowym w środku. Ludzie 

bogaci obdarowywali się drogimi pisankami, ze złota, przyozdobionymi 

szlachetnymi kamieniami. Francuski jubiler P. C. Fabergé wykonał takie drogie 

pisanki na zamówienie cara Rosji. Pisanki służyły do zabawy zwanej taczanką. 

Turlało się po stole malowane jaja, zderzając je ze sobą. Wygrywała ta osoba, której 

pisanka się nie potłukła. 

( zaczerpnięto z przewodnika metodycznego ,,Nowe Przygody Olka…..”) 

https://pl.pinterest.com/Pontusek1/wielkanoc/?invite_code=63be99b10c114597850c5423921eeccf&sender=290130538402980192
https://pl.pinterest.com/Pontusek1/wielkanoc/?invite_code=63be99b10c114597850c5423921eeccf&sender=290130538402980192
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb
https://drive.google.com/open?id=1Xaf4SehovIVug_dZYzwibgXfdllF_BeG


Gdy nadejdą święta   i Ty możesz też spróbować zabawy w taczankę   

 

 Posłuchaj  też wiersza Władysława Broniewskiego pt. Śmigus.   

 

Śmigus! Dyngus! Na uciechę 

z kubła wodę lej ze śmiechem! 

Jak nie kubła, to ze dzbana, 

śmigus-dyngus dziś od rana! 

Staropolski to obyczaj, 

żebyś wiedział i nie krzyczał, 

gdy w Wielkanoc, w drugie święto, 

będziesz kurtkę miała zmokniętą. 

 

 A teraz odpowiedz na pytania: 

 Co to jest śmigus-dyngus? 

 Co to znaczy staropolski obyczaj? 

Kiedy obchodzi się śmigus-dyngus? 

Czy pamiętasz, jak spędzałeś/aś święta wielkanocne w zeszłym roku?                           

Kiedy wypada w tym roku śmigus dyngus? Spójrz  na kalendarz .  

 Na zakończenie wykonaj pozostałe zadania w Kartach pracy cz. 3 do strony 80 

włącznie. Zauważyłeś/aś na pewno, że……. to koniec książki   Brawo!   

Jestem bardzo ciekawa, jak poradziłeś/aś sobie ze szlaczkiem ze strony 79. Wydaje się 

dość trudny. Poproszę o zdjęcia szlaczków ( nawet , jeżeli nie wyszły Ci perfekcyjnie ). 

Powodzenia .  

Na dzisiaj już prawie koniec. Czeka Cię jeszcze  jedno bardzo odpowiedzialne zadanie. 

Zobacz poniżej  

 

Może spróbujesz przeczytać z pomocą rodzica? Dla ułatwienia napisałam dużą czcionką. 

 

Już niedługo Wielkanoc.  

Poukładaj zabawki i inne przedmioty w swoim pokoju. Postaraj 

się również trochę pomóc  swoim rodzicom.                                                       

Zapytaj, w czym możesz im pomóc.  

I oczywiście bądź grzeczny . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wam, drogie dzieci, jak również Waszym rodzicom      

życzę                                                                              

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH                                                  

w  zdrowiu, radości  i  spokoju. 

wych. grupy - Janina Miliczek 


