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Drodzy rodzice, drogie dzieci, przedstawiamy wam propozycje zajęć i 
zabaw na nadchodzący tydzień. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Poniedziałek, 29.03

Tematyka tygodnia: Zwyczaje wielkanocne

1. Posłuchaj wiersza B. Formy „Wielkanoc”.

Święta za pasem,
do pracy się bierzemy,
mazurki i baby
smaczne upieczemy.

Pisanki, kraszanki
razem dziś robimy,
wszystkie kolorowe,
bardzo się cieszymy.

Upiekliśmy z ciasta
baranka, zajączka,
z posianej rzeżuchy
będzie piękna łączka.

W glinianym wazonie
bazie i żonkile,
a na nich z papieru
kurczątka przemiłe.

Odpowiedz na pytania: 

1. O jakich świętach mowa jest w wierszu?

2. Jakie ciasta zostaną upieczone?

3. Jakie symbole świąt Wielkanocy?

2. Eksperyment – gumowe jajko.

Potrzebne materiały:  ocet, jajko, szklanka, przykrywka

Umieść jajko w szklance, zalej je octem, poczekaj 12 godzin i zobacz co się z nim stanie. 
Podziel się z nami swoimi wrażeniami.
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3. Karty pracy

Wykonaj ćwiczenie ze strony 29. Dokończ ozdabiać i kolorować rysunek pisanki.

4. Możecie też wykonać własną pisankę…

Możesz do tego wykorzystać prawdziwe jajko lub takie ze styropianu albo po prostu wyciąć
z kartonu kształt pisanki i ozdobić ją w dowolny sposób, np.

• wyklejane plasteliną  
• ozdobione skrawkami gazet (wydzieranka),  
• pomalowane farbami,  
• obsypane brokatem,  
• mozaika, czyli drobne elementy przyklejone obok siebie,  
• z ulubionym bohaterem z bajki,  
• z zabawnym napisem,  
• ozdobione wyciętymi literkami z różnych gazet  

Wtorek, 30.03

1. Zabawa matematyczna – liczymy jajeczka.
Policz jajeczka w kolejnych gniazdach 

Policz, ile jajek widzisz w pierwszym gnieździe.
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Policz, ile jajek widzisz w drugim gnieździe.

Policz, ile jajek widzisz w trzecim gnieździe.
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Policz, ile jajek widzisz w czwartym gnieździe.

Policz, ile jajek widzisz w piątym gnieździe.
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2. Karty pracy
Wykonaj ćwiczenie ze strony 28 – słuchaj czytanego tekstu i rysuj po śladzie.

3. Zabawa ruchowa

Poproś kogoś dorosłego, żeby schował w mieszkaniu jajko, pisankę lub coś co kształtem ją 
przypomina. Twoim zadaniem będzie schowany przedmiot odnaleźć. Można tutaj 
posługiwać się tradycyjnym „ciepło – zimno” w zależności od odległości, w jakiej 
znajdujesz się odległości od szukanego przedmiotu.

4. Praca z książką „Kolorowy start”
Obejrzyj obrazki ze strony 46. Nazwij co przedstawiają.

Środa, 31.03

1. Zabawy przy piosence „Wielkanocny poranek”.

1. W wielkanocny poranek
Dzwoni dzwonkiem baranek
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzwoni dzwonkiem baranek.

Ref. Wielkanocne kotki
Robią miny słodkie                              
Już wyjrzały z pączka
Siedzą na gałązkach 
Kiedy będzie Wielkanoc
Wierzby pytają (2x)

2. A kurczątka z zającem
Podskakują na łące
Hop, hop, hop
Podskakują na łące

Ref. Wielkanocne kotki
Robią miny słodkie
Już wyjrzały z pączka
Siedzą na gałązkach 
Kiedy będzie Wielkanoc
Wierzby pytają (2x)
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Piosenki możesz wysłuchać na <źródło> https://www.youtube.com/watch?
v=LUscwVMu5PM

Spróbuj nauczyć się refrenu piosenki.

2. Rozwiąż zagadki…

~~Kurka je zniosła, mama do domu przyniosła. Potem ugotowała i dzieciom głodnym dała. 
Co to? Jajka.

~~W wielkanocnym koszyczku leżeć będą sobie. Zanim je tam włożę, ślicznie je ozdobię. 
Co to? Pisanki.

~~Pleciony ze słomy albo z wikliny. W święta do kościoła go zanosimy. Co to?     Koszyczek   
wielkanocny. 

3. Praca z książką „Kolorowy start”
Obejrzyj historyjkę obrazkową ze strony 47. Opowiedz co przytrafiło się kurce i zajączkowi.

4. Pobaw w grę zręcznościową "Przenosimy jajko".
Do zabawy potrzebna będzie : piłeczka pingpongowa i łyżka. Jajko - piłeczkę przenieś na 
łyżce, starając się, żeby jajko nie spadło z łyżki. Zabawę zaczyna rodzic a następnie ty. 
Zabawę powtórz kilka razy.

MIŁEJ ZABAWY
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Czwartek, 1.04

1. Posłuchajcie wiersza o pięknym „Wielkanocnym stole”.
Nasz stół wielkanocny
haftowany w kwiaty.
W borówkowej zieleni
listeczków skrzydlatych
lukrowana baba
rozpycha się na nim,
a przy babie –
mazurek w owoce przybrany.

Palmy pachną jak łąka
w samym środku lata.
Siada mama przy stole,                   
A przy mamie tata.
I my.

Wiosna na nas
zza firanek zerka,
a pstrokate pisanki
chcą tańczyć oberka.

Wpuśćmy wiosnę,
Niech słońcem
zabłyśnie nad stołem
w wielkanocne świętowanie
jak wiosna wesołe!

Odpowiedz na pytanie: Jak wygląda wielkanocny stół?

Źródło: https://lokalnyrolnik.pl/blog/wielkanocne-sniadanie-co-podac-na-swiateczny-stol/

https://lokalnyrolnik.pl/blog/wielkanocne-sniadanie-co-podac-na-swiateczny-stol/
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2. Przepis na wielkanocne babeczki.

Może uda ci się namówić mamę lub kogoś dorosłego i wspólnie wykonacie babeczki na stół 
wielkanocny lub do koszyczka :-)

Składniki

2 szklanki mąki pszennej
0,5 szklanki drobnego cukru
1 opakowanie cukru waniliowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia
0,5 łyżeczki sody
1 szklanka mleka
2 jajka
3/4 szklanki oleju lub roztopionego ciepłego masła
dodatkowo:
cukier puder do posypania 

1. W misce ubij jajka z cukrami. Dodaj wolnym strumieniem tłuszcz oraz mleko. Miksuj na 
wolnych obrotach. Dodaj przesianą mąkę z proszkiem i sodą. Ciasto nie powinno być zbyt 
gęste. Przełóż ciasto do silikonowych foremek zalewając 2/3 ich wysokości. Wypiecz tyle 
babeczek ile pozostanie ciasta.

2. Piecz 25 minut w 180 stopniach. Po upieczeniu najlepiej od razu wyjąć z foremek. 
Ostudzone babeczki posyp cukrem pudrem.

3. Możesz też wykonać pisankę, którą znajdziesz w Wyprawce.

1. Pokoloruj rysunek jajka.

2. Odszukaj wśród naklejek ozdoby związane z Wielkanocą.

3. Ozdób nimi rysunek.

4. Wytnij pisankę.
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Piątek, 2.04

Skacze zajączek po lesie,
I życzenia Tobie niesie.

Przez pisanki przeskakuje,
Alleluja wykrzykuje,

Na koniec znika w długich susach,
Cały mokry od dyngusa! 

Wesołych świąt Wielkanocnych wszystkim Dzieciom i Rodzicom życzą 
wychowawczynie. 


	Składniki

