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TEMAT TYGODNIA: Wielkanoc. 
 

Dzień dobry Kochani.  

 

☺  Zaczynamy od wielkanocnej gimnastyka buzi i języka - wykonujemy polecenia zgodnie z 

opisem: 
 

 
 

 

☺  Zabawy matematyczne – wysłuchajcie „Piosenki o figurach” 

 

  https://youtu.be/Lv-1s65cgJM

 

 Narysujcie figury geometryczne - koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt (lub odrysowanie 

klocków o różnych kształtach. 

  Następnie wytnijcie.  

 Spróbujcie ułożyć z figur obrazek według własnego pomysłu.  

 Policzcie, ile jest kół, prostokątów, kwadratów, trójkątów.  

 Których figur jest najwięcej, a których najmniej? 

  

 

☺  Wspólnie z rodzicami zapoznajcie się z historyjką obrazkową 

https://youtu.be/Lv-1s65cgJM


 

 



 
 

 

☺  Do  utrwalenia wiadomości na temat świąt, proponujemy zobaczyć „Domowe 

przedszkole” o tematyce wielkanocnej: 

 

 https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855

 

oraz Misia i Margolcię:  

 

https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,wielkanoc,19251739 

 

☺  Zachęcamy do utrwalania pisowni liter i cyfr. Proponujemy zabawy: 

 wyklejanie wydrukowanych liter plasteliną (papierem kolorowym, bibułą), lub 

ulepienie litery z plasteliny; 

  utrwalanie litery poprzez pisanie; 

  kamienne litery, to ciekawy pomysł na zabawę i naukę z wykorzystaniem naturalnych 

elementów przyrody dla dzieci, układnie literek z kamyków (innych elementów) to 

świetna zabawa sensoryczna i twórcza.  

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855
https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,wielkanoc,19251739


 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

☺  Zachęcamy do wykonania zadań z historyjką, potrzebować będziemy 10 pisanek. 

 

1. Zajączek miał w koszyczku 4 pisanki. Otrzymał od swojego przyjaciela kogucika 

kolejne 4 pisanki. Oblicz ile zajączek miał pisanek w koszyczku? 

 

2. (imię dziecka), Asia i Adam przygotowywali wielkanocne pisanki. (imię dziecka) 

zrobił ich 5, Asia zrobiła 2, Adaś zrobił 3. Oblicz ile pisanek zrobiły dzieci? 

 

3. Baranek miał w koszyczku 7 pisanek. 2 zaniósł kurczaczkowi. Oblicz ile zostało 

pisanek w koszyczku baranka? 

 

4. Z jajek w kurniku wykluło się 10 kurczaczków. 5 kurczaczków wyruszyło razem  

z zajączkiem roznosić wielkanocne koszyczki. Ile kurczaczków zostało w kurniku? 

 

5. W moim wielkanocnym koszyczku mam 6 pisanek czerwonych i 3 pisanki zielone. Ile 

mam wszystkich pisanek w koszyczku?  

 Moja babcia ma o 1 pisankę więcej ode mnie, ile ma pisanek?  

 Mój tato ma  o 6 pisanek mniej ode mnie, ile ma pisanek? 

 Mój brat/ siostra ma o 2 pisanki mniej ode mnie, ile ma pisanek? 

 

☺  Zapraszamy do wysłuchania piosenki „Znaki Wielkanocy” 

 

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

 

Znaki Wielkanocy  

 

Te mazurki ozdobione migdałami  

Te koszyki wypełnione pisankami  

Te baranki ulepione z marcepanu  

Bazie kotki od staruszki ze straganu  

 

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy  

Kiedy życie się odradza do swej mocy 

 To znaki rozbudzonej świeżo wiosny  

Świat się staje znów zielony i radosny  

Świat radosny! Radosny! Świat radosny! 

  

Te palemki od bibuły kolorowe  

Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe  

No a potem jeszcze lany poniedziałek  

Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek 

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


 



 
 



 

 

☺  Na koniec, dla chętnych polecamy eksperymenty z jajkiem: 

 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-

doswiadczenia-z-dziecmi.html 

 

☺  Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych stron internetowych dla przedszkolaków: 

 http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=5 

 https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom 

 https://szaloneliczby.pl/przedszkole/?fbclid=IwAR1HL_jeWc993TgCdt5yy-x8f-

A2zmL9HJ4NDkzTqSXex_2dPetYWuAfVlM 

 

Pamiętajcie o przestrzeganiu zasad higieny! 
 

http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=5
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/?fbclid=IwAR1HL_jeWc993TgCdt5yy-x8f-A2zmL9HJ4NDkzTqSXex_2dPetYWuAfVlM
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/?fbclid=IwAR1HL_jeWc993TgCdt5yy-x8f-A2zmL9HJ4NDkzTqSXex_2dPetYWuAfVlM

