
ŚWIĘTA WIELKANOCNE – TUŻ, TUŻ 

 

 

1. Prezentacja – wysłuchaj wiadomości dotyczących tradycji i zwyczajów 

Świat Wielkanocnych. 

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

to1UXYMUAhttps://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg 

 Porównaj omówione powyżej informacje z ilustracją zamieszczoną w książce cz. 3 KARTY na 

str.48/49 odpowiedz ma pytania zamieszczone przy ilustracji. 

 

 Wykonaj zadanie ze str. 50 

 

 

2. Zabawy plastyczne – wykonaj razem z rodzicami dowolne ozdoby na święta Wielkanocne, 

przygotuj i ozdób koszyczek ze święconką oraz pomóż Mamie udekorować i przygotować stół na 

śniadanie wielkanocne  

 

Oto kilka propozycji zabaw plastycznych:  

- Wykonaj kurczaczki, zajączki i pisanki z rolek po papierze toaletowym – potrzebne materiału: rolki 

po papierze toaletowym, farby lub kolorowy papier do obklejenia lub zamalowania rolek, mazaki, 

mogą być piórka, itp. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUAhttps://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUAhttps://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg


 

- Ozdób pisanki według własnego pomysłu – możesz pokolorować farbami, mazakami, obkleić 

kolorowym papierem ozdobić wstążką, koronką, itp. Najlepiej ozdabiać pisanki w towarzystwie 

rodzeństwa, dziadków czy rodziców. Powodzenia 

 

 

 

- Wykonaj girlandę świąteczną z kolorowego papieru wycinając zajączki – ozdób je dowolnymi 

materiałami plastycznymi, cekinami, guziczkami, itp. Gotowa girlandę zawieś w oknie lub udekoruj 

swój pokój. 

 



To może być girlanda z pisanek w kształcie kurczątek  

 

 

3. Piosenki dotyczące Świąt Wielkanocnych – propozycje piosenek do wspólnych zabaw i wspólnego 

śpiewania z rodziną. 

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM 

https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI 

https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc 

 

 

4. Zabawy i ćwiczenia matematyczne 

 Przeliczanie, wykonywanie działań z zastosowaniem znaków matematycznych (+, - , =)  karty 

pracy w książce LICZENIE str.58,59 

 

 Utrwalenie cyfr i cech wielkościowych – karta pracy str. 57 (książka LICZENIE) 

 

 Kodowanie i dekodowanie – karta pracy str.52 (książka cz.3 KARTY) 

 

5. Zadania z zakresu mowy i myślenia 

 

 Doskonalenia techniki czytania ze zrozumieniem: 

  

– karty pracy ze str. 54, 55, 56 (książka cz.3 KARTY) 

- karta pracy str. 60 (książka CZYTANIE I PISANIE) 

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM
https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI
https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc


 

 Doskonalenie techniki pisania i znajomości liter pisanych  

 

– krzyżówka – karta pracy str.58 (książka CZYTANIE I PISANIE) 

 

 Ćwiczenia grafomotoryczne  

 

- „Wiosenna serwetka” - karta pracy str.57 i  „Pisanka” -  59 (książka CZYTANIE I PISANIE) 

-„Obrazek z kodem”- str. 60 (książka LICZENIE) 

- „Symbole świąteczne”- str. 51 i 52 (książka cz. 3 KARTY) 

 

 

5. Zadania dodatkowe 

Ułóż rozsypanki literowej wyraz- WIELKANOC (JEŚLI NIE MASZ MOŻLIWOŚCI DRUKU PONUMERUJ 

KAFELKI Z LITERAMI). Dorysuj wokół układanki symbole, które kojarzą Ci się z Wielkanocą. 
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