
06.04.2020 

 

  

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice, 

Przed nami kolejny tydzień zdalnego nauczania. Będzie to szczególny czas, ponieważ przed nami 

Święta Wielkanocne. Przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję zabaw, piosenek i eksperymentów. 

Zapoznacie się z tradycjami i symbolami wielkanocnymi, wzbogacicie swoją wiedzę odnośnie Świąt 

oraz spędzicie czas w kreatywny sposób. :) Zapraszamy! :) 

  

Wszystkim Dzieciom oraz Rodzicom życzymy zdrowia i spokoju oraz wytrwałości i nadziei na lepsze 

jutro!  

  

 

  

  

Termin: 06.04. - 10.04.2020 
  

6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) 

Cele: 

• Wzbogacanie wiedzy odnośnie Świąt Wielkanocnych. 

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami.  

• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej. 

  

1. "Wielkanoc" - prezentacja multimedialna. 

WIELKANOC-1 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

https://sp-2.pl/wp-content/uploads/2020/03/WIELKANOC-1.pdf


• Kiedy obchodzona jest Niedziela Palmowa? 

• Z czego można zrobić palmę wielkanocną? 

• Jakie mamy rodzaje pisanek? 

• Czego symbolem jest jajko? 

2. "Gimnastyka buzi i języka" - ćwiczenia logopedyczne. 

Pamiętajcie, aby ćwiczenia wykonywać powoli i dokładnie. :) 

"Gimnastyka buzi i języka" 

3. "Gimnastykowanki" - zabawa ruchowa przy piosence. 

Spróbujcie naśladować ruchem treść piosenki.  

"Gimnastykowanki" 

4. "Kroimy wyrazy" - zabawa dydaktyczna. 

Podzielcie wyrazy  związane ze Świętami Wielkanocy na sylaby (pomagajcie sobie klaszcząc). Podajcie 

liczbę sylab w wyrazie. 

Wielkanoc, święta, jajko, pisanki, palma, życzenia, kurczątko, zajączek, baranek, Śmigus - Dyngus. 

5. "Baranki" - praca plastyczna. 

Potrzebne będą: kolorowy papier, biała kartka, klej, nożyczki, ołówek, kredki, pisaki, wata, płatki i 

patyczki kosmetyczne, żółta plastelina. 

"Baranki" 

Dobrej zabawy! :) 

  

 

 

7 kwietnia 2020 r. (wtorek) 

Cele: 

• Utrwalanie orientacji w schemacie swojego ciała. 

• Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 10. 

  

1. "Gumowe jajko" - eksperyment. 

Potrzebne będą: jajko, szklanka, ocet. Sprawdźcie co się stanie z jajkiem! :) 

"Gumowe jajko" 

2. "Prawa, lewa" - zapoznanie z piosenką. 

Czy potraficie powiedzieć, która to prawa,a która to lewa ręka? ;) 

"Prawa, lewa" 

https://www.facebook.com/centrumparasolka/photos/pcb.629901461198655/629901174532017/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
https://www.facebook.com/114462263264995/photos/pcb.235413184503235/235412687836618/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=rjeG_CQLLmg&fbclid=IwAR0vFi56xEmKG5DqZ32USf5cISSXQ1p_sqfXtYdVL5XPXp_1GGe4G3hSuo8&app=desktop#menu
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM


3. "Policzanka o pisankach" - zabawa dydaktyczna. 

Potrzebne będą: kolorowe kartki, nożyczki, czekoladowe i styropianowe jajka . Posłuchajcie uważnie 

wiersza i policzcie ile było pisanek. Spróbujcie stworzyć własne, papierowe pisanki i policzcie jeszcze 

raz. Pomogą Wam w tym wiersz oraz film. :) 

"Policzanka" 

"Liczymy pisanki" 

4. "Wielkanocne puzzle" - układanie wirtualnych puzzli. 

Spróbujcie swoich sił! 

"Puzzle"  

5. "Kaczuszki" - zabawa przy piosence.  

Kto z Was pamięta jak tańczy się "Kaczuszki"?  

"Kaczuszki" 

Powodzenia! 

  

 

 

8 kwietnia 2020 r. (środa) 

Cele: 

• Wzmacnianie więzi rodzinnych, zachęcanie do pomagania w przygotowaniach świątecznych. 

• Kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

  

1."Znaki Wielkanocy" - zapoznanie ze słowami i melodią piosenki.  

"Znaki Wielkanocy" 

2. "Co wkładamy do koszyczka?" - prezentacja multimedialna. 

Zapamiętajcie jakie produkty umieszczamy w koszyczku i co one symbolizują. :) 

Prezentacja 

3. "Wielkanoc" - bajka. Słuchajcie uważnie. :) 

"Wielkanoc" 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

• Kto pędził przez las? 

• Co zaginęło Kickowi? 

• Kto pomógł szukać jajek? 

https://www.facebook.com/KrolestwoFantazji/photos/basw.AbrgKMrnO4ToahCPg1BCH3TavnkKypi5e0pSdLJ4_i6tq-4gzpRBCkdY4n3KRUsTKZtK6GwHSSolDb4QBhTvG-mQUBUb_97OQ_3VsJxwesgQevIXxeBm_8Jc8yLMEFaZxS_x4zWhHRwV14rSbdMauFtH.2702600626638164.836630896814061.10215400540591163.3083529211711903.2255352064487151.2885013051593167/3083529211711903/?type=1&opaqueCursor=Abo9CSa57rhjUIHxr4NXTaUDJbrWqWPfX_IgljtUbPvalTPG5mHT1nJ3ulRiHmpwja4ZbH8FlJetBYJ7slI2fV82DSEq-Tnrd9vcAY0B5vmREPbcISuaRq3hJ9uwZO-J8dq0AlXZb6QzXo-hvEAQ5SGVgt2V3Arqf2xJsLLNz0mwNMX8SdhY2FTZFdkJn_CjsAMLJTUg08CzaYU2f-cllmJYED9wL2apVGIDyqjjvUCKJypzg7sSp2MUiz7SSvdSu60cN6CqMEVAXqYtEIcy2o0eqEj1i78OScRrqMYTELvJKQr4VAZyeJHD46Yjx3fUm9N3omQR3tr4NB3-FJ0D6jMRfKRGFPDNVDBLilm8cFl5XTonuKPszlcp2BxQ_5WFfLM_VnCx2USpBCuoq_T-tfVM-gy-9bOsoR9lGNXuIzWMlDy-RwTN0kTrS-1D31MZoxusES9lu6XVC0VvirDDVG_GOcpZVf7pn-jMgkv5DkT4Kzh9kgnwfa8dk5tDajmwWNY8i0FSOfeD2UpnT2vwVkjcKLPPock2nhRoPdjwmyOBwhzzS47OHBu3DY-z8nlanRlfjhi0iihqIsYV6AGqYLHUxlNrWb4juILQKeH5opOYmoHyVatG33aKZac7U2X67LNwDS6r1uDJYcZqgshkFPj9CafXygLtw-b8GO-keHu_Tg&theater
https://www.facebook.com/search/top/?q=liczymy%20pisanki&epa=SEARCH_BOX
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/218693-wielkanoc
https://www.youtube.com/watch?v=5R-DhcdBE8U
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U&fbclid=IwAR1upQz0vOmLQRX8xB7SMQ2bcjvgxu_O6NeFhh3XJG1sOd3-te9wJFKWxD8&app=desktop
https://sp-2.pl/wp-content/uploads/2020/03/Prezentacja.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU


• Gdzie przyjaciele odnaleźli jajka? 

4. "Bim Bum" - piosenka. Czy Wasze rączki są super szybkie? 

Spróbujcie pokazywać gesty w rytm muzyki. 

"Bim Bum" 

5. "Pisankowe puzzle" - praca manualna. 

Potrzebne będą: białe kartki, nożyczki, pisaki, kredki. Poćwiczmy sprawność dłoni! :)  

"Pisankowe puzzle" 

  

 

 

9 kwietnia 2020 r. (czwartek) 

Cele: 

• Doskonalenie umiejętności manualnych. 

• Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania zagadek. 

  

1."Koszyczek wielkanocny" - praca plastyczna.  

Potrzebne będą: kolorowy papier, nożyczki, klej, taśma klejąca.  

"Koszyczek wielkanocny" 

2. "Zagadki wielkanocne" - rozwiązywanie zagadek.   

"Zagadka o pisance" 

Choć zniosła ją bura kurka,  

wygląda tak, jak laurka.  

Tkwi w wielkanocnym koszyku,  

święconce dodając szyku.  

"Zagadka o baranie" 

Ten prawdziwy na śniadanie  

wychodzi na łąkę.  

Ten cukrowy raz do roku  

ozdabia święconkę.  

"Zagadka o mazurku" 

Ciasto mistrza Fryderyka,  

smakuje niczym muzyka  

i w wielkanocnym okresie  

jest źródłem wielu uniesień.  

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
https://www.facebook.com/przedszkolnepomyslyPP/photos/pcb.627384517851140/627384411184484/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=PFSmDixJIy0


 3. "Samogłoski" - zabawa ćwicząca znajomość samogłosek oraz sprawność rąk. :)  

Potrzebne będą: klamerki do bielizny, białe kartki, mazaki, miseczki, plastikowe nakrętki od butelek. 

"Samogłoski" 

4. "Tańczące nogi" - zabawa ruchowa. 

Potrenujcie swoje nogi! 

"Tańczące nogi" 

5. "Ciekawe jajka na Wielkanoc" - malowanie pisanek. 

Potrzebne będą: jajka, barwniki, woda, szklanki, herbata. 

"Ciekawe jajka na Wielkanoc" 

Udanego tworzenia! 

  

 

 

10 kwietnia 2020 r. (piątek) 

Cele: 

• Doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej. 

• Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed 

posiłkami. 

  

1. "Rytmiczna rozgrzewka" - zabawa przy akompaniamencie. 

"Rytmiczna rozgrzewka" 

2. "Lewitujące jajko" - eksperyment. Czy jajko potrafi "latać"? ;) Sprawdźcie sami 

Potrzebne będą: jajko, przezroczyste naczynie, sól, woda, lejek. 

"Lewitujące jajko" 

3. "Zając" - praca plastyczna.  

Potrzebne będą: biały papier, nożyczki, różowa i czarna wycinanka, klej. 

"Zając" 

4. "Przegoń wirusa" - zaśpiewajcie piosenkę. 

Zapamiętajcie, co możemy zrobić, żeby być zdrowym. 

"Przegoń wirusa" 

5. "Jak dokładnie myć ręce?" - film edukacyjny. 

Zapamiętajcie, dlaczego tak ważne jest mycie rąk! 

https://www.facebook.com/watch/?v=144398400347540
https://www.facebook.com/watch/?v=2257119237917941
https://www.youtube.com/watch?v=076OyxSq6wc
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=bGI2X3hsgbg
https://www.facebook.com/groups/562245947165085/permalink/3032705683452420/
https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4


"Jak dokładnie myć ręce?" 

6. "Żelowe mydełka" - wykonanie mydełek. Czeka nas dobra zabawa! 

Potrzebne będą: wrzątek, żelatyna spożywcza, mydło w płynie, sól, silikonowe formy, plastikowy 

pojemnik z miarką, łyżka. 

"Żelowe mydełka" 

Powodzenia! 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI
http://www.pewnamama.pl/2017/08/kreatywny-kwadrans-zelowe-mydeka-diy.html?fbclid=IwAR3pgmIINFsLqaEPBoBNVrsSGp1HEm_8hWkbpkCMh39dV1kPbqaTtNXeF78
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