
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam rodziców z Grupy I i nasze kochane
dzieciaki. Przesyłam  materiały na ten tydzień, coś dla Maluchów z programu i dla
rodziców do poczytania.

Temat tygodnia: Wesołe pisanki
Cele:
Poznanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych,
wzbogacanie słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie,
słuchanie ze zrozumieniem,
doskonalenie percepcji wzrokowej oraz rozwijanie sprawności plastycznej.

Prezentacja multimedialna wprowadzająca w temat
Tradycje i zabawy Wielkanocne,
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U
https://www.youtube.com/watch?v=SIyg486T0CY

Proszę rodziców by porozmawiali z dziećmi o tych tradycjach, opowiedzieli im o swoich
wspomnieniach z dzieciństwa.

Kolorowanki – w załączniku
Chętni mogą wykonać koszyczek według instrukcji:
https://www.youtube.com/watch?v=EukfLe7yhkk

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

W trakcie tej piosenki ćwiczymy pamięć. Proszę by dzieci starały się zapamiętać co było
narysowane na kolejnych pisankach. 

Można wyciąć z papieru duże jajka i narysować elementy z tekstu piosenki.
Wykorzystując te szablony można bawić się z dziećmi.

 
Wielkanoc w domu
Zrób sobie w domu świąteczną wystawę Wielkanocną. Wykorzystaj proponowane prace

lub wykonaj według własnego pomysłu.

Zabawa liczymy słowa:
Na przykład przyszła Wiosna – ile słów,
Radosne Święta Wielkalnocne – ile słów,
Kolorowe pisanki, jajka malowane – ile słów i tym podobne według pomysłu.
Wiersz:



Pisanki
Patrzcie, 
ile na stole pisanek!
Każda ma oczy
malowane,
naklejane.
Każda ma uśmiech
kolorowy
i leży na stole grzecznie,
żeby się nie potłuc
przypadkiem
w dzień świąteczny.
Ale pamiętajcie!
Pisanki
nie są do jedzenia.
Z pisanek się wykują
świąteczne życzenia!
Proszę porozmawiać z dziećmi na temat wiersza i zadać im pytania np.
Jak wyglądały pisanki z wiersza?
Dlaczego nie jemy pisanek?
Z czego wykonuje się pisanki?

Praca plastyczna:
Wielkanocy kurczak:
https://www.youtube.com/watch?v=3UYNq8L0M2s

Zabawa ruchowa do piosenki, naśladowanie ruchem:
https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk

Zabawa:
Połącz połówki jajek – ćwiczenia spostrzegawczości.
Proszę przygotować kilka szablonów jajek, które różnią się między sobą wzorami. Jeżeli
zrobiliście pisanki do piosenki to można je wykorzystać. Szablony przetnijcie na pół i
pomieszajcie je ze sobą. Zadaniem dzieci jest utworzyć całe pisanki i połączyć połówki z
takimi samymi wzorami.

Kolorowanki w załączniku
Jaja malowane – poznanie budowy jajka, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.



Multimedia:
Inkubacja jaj gęsich
https://www.youtube.com/watch?v=eGF_Jb3Ds90

Piosenka: Śpiewające brzdące kura i pisanki:
https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk
Proszę potańczyć, kto chce może nauczyć się słów.
Jeżeli rodzice mają czas proszę spróbować zrobić własną pisankę, a oto kilka propozycji:
https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE

Do przygotowanych pisanek można zrobić osłonkę:
https://www.youtube.com/watch?v=Zs3HaKgfRZE

Bajka: Brzydkie kaczątko – bajki na dobranc
https://www.youtube.com/watch?v=FtQI_zYlLPY

Proszę porozmawiać z dziećmi o uczuciach i emocjach, o tym jak się czuje ktoś
odrzucony, niechciany.
Piosenka do tańca i zabawy:
Śpiewające brzdące – gdacze kura
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY

Kolorowanki załącznik

Wielkanocne palmy:
Zabawa kto wyżej skoczy – podskoki obunóż, ćwiczenia gimnastyczne:
Gimnastyka smyka śpiewanki gimnastykowanki
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8

Prezentacja multimedialna:
Wielkanocne palmy
https://www.youtube.com/watch?v=MMVPXaXvHAc

Jak zrobić prostą Wielkanocną palmę?
https://www.youtube.com/watch?v=4-vo8rTUgUM

Kolorowanki załącznik
Piosenka:
Znaki Wielkanocy
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

















Kolorowanka na komputerze:
https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-mały-króliczek-dwa-jajka-
wielkanocne_16462.html

Materiały dla rodziców do pocztania w wolnej chwili.

Pozdrowienia Pani Ania.






















