
Praca zdalna- zadania od 29.03.21r.- 02.04.21r. 

Temat kompleksowy; Wielkanoc 

Poniedziałek 29.03.21r. 

Witajcie ,,Biedronki’’. Niestety dzisiaj i przez następne dni nie spotkamy się w 

przedszkolu. Proszę abyście zrobili codziennie chociaż jedno zadanie. 

Pozdrawiam Was i do zobaczenia. 

1.Zabawa przy piosence ,,Skacze drogą zając’’- piosenka w załączniku mp3 

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

Porozmawiamy z rodzicami o zwyczajach i tradycjach Wielkanocnych. Które 

zwyczaje są w Waszych domach? 

 • Palmowa niedziela,  

• Malowanie jajek,  



• Wypiek ciast; baba wielkanocna, 

 

mazurek), 

 



•Przygotowanie i święcenie koszyczka wielkanocnego, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Świąteczne śniadanie, 

 



 • Śmigus – dyngus. 

 

 

„Pisanka” – kolorowanie pisanki wg własnego pomysłu. Karta pracy str. 11 



 



 

 

Wtorek 30.03.21r 

1. Osłuchanie się z piosenką  ,,Pisanki, kraszanki’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

1) Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

  

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

  

2) Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

  

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


2. Dopasuj cień do obrazka- wskaż. 

 

 

 

3. Wierszowanka – pokazywanka  Monika Sobkowiak  

Ręce w dole, ręce w górze,  

Rysujemy koło duże,  

Skok do góry, ręce w bok,  

Teraz w przód zrób jeden krok,  

Skok do tyłu, skok na jednej nodze,  

Teraz usiądź na podłodze. 

 

4. Pokoloruj kurczaka – jakiego jest koloru? 

 

 



5. A wiesz jakiego koloru są zajączki? Ile jest zajączków ? 

-zielonych 

-czerwonych 

-białych 

-żółtych 

-niebieskich 

 
 

BRAWO!!! Myślę, że wszystko prawidłowo zrobiliście! 

 

Środa 31.03.21r. 

1. " Bajeczka Wielkanocna" -Agnieszka Galica  

Rodzic czyta opowiadanie i prosi, aby podczas słuchania utworu dziecko 

zapamiętało, kogo budziło słońce i w jakiej kolejności.  

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 

wierzbowe kotki zaczęły wychylać się z pączków. -Jeszcze chwilę - mruczały 

wierzbowe kotki- daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy wstawać? A słońce 

suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: -Tak to już jest, że wy musicie być 

pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty. Gdy na gałązce 

siedziało już całe stadko puszystych, kotków, Słońce powędrowało dalej. Postukało 

złotym palcem w skorupkę jajka- puk- puk i przygrzewało mocno. - Stuk- stuk- 



zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki, 

żółty kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i 

przewiązało czerwoną kokardką. - Najwyższy czas- powiedziało- to dopiero byłoby 

wstyd, gdyby kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc. Teraz Słońce zaczęło rozglądać 

się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod 

lasem znalazło śpiącego zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. -Już 

czas, Wielkanoc za pasem- odpowiedziało Słońce- a co to by były za święta bez 

wielkanocnego zajączka? Popilnuj kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja 

pójdę obudzić jeszcze kogoś - Kogo? Kogo?- dopytywały się zajączek kicając po 

łące. - Kogo? Kogo?- popiskiwało kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. -

Kogo?- Kogo?- szumiały rozbudzone wierzbowe kotki. A Słońce wędrowało po niebie 

i rozglądało się dookoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło z kimś 

rozmawiać. - Wstawaj śpioszku- mówiło- baś, baś, już czas baś, baś. A to "coś" 

odpowiedziało mu głosem dzwoneczka: dzeń- dzeń, dzeń- dzeń. Zajączek z 

kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe kotki pierwsze zobaczyły, że 

to " coś" ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. Co to?- Co to?- zapytał 

zajączek. -Dlaczego tak dzwoni?- piszczał kurczaczek. I wtedy Słońce 

przyprowadziło do nich małego baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. - To już 

święta, święta, święta- szumiały wierzbowe kotki, a Słońce głaskało wszystkich 

promykami , nucąc taką piosenkę: W Wielkanocny poranek dzwoni dzwonkiem 

baranek, a kurczątko z zającem podskakują na łące. Wielkanocne kotki, robiąc miny 

słodkie, już wyjrzały z pączka, siedzą na gałązkach. Kiedy będzie Wielkanoc wierzbę 

pytają. 

2.Połącz kropki –zabawy wielkanocne. To zadanie trzeba zrobić ze starszym 

rodzeństwem lub z Rodzicem. 

ttp://www.połączkropki.com/połącz-kropki-Wielkanoc.html 

3. Czy potrafisz zrobić to co mój cień? Postaraj się zrobić ćwiczenia z 

rodzeństwem lub Rodzicami. 

 



4. A teraz czas na małą przekąskę, postaraj się zrobić to sama. 

 

 

5. Połącz w pry- wskaż palcem. 

 



Czwartek 1.04.21r. 

1. Ćwiczenia narządów mowy Rodzic demonstruje ćwiczenia, a dziecko je 

naśladuje  

Jajko – dziecko otwiera i zamyka wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak 

jajko  

Gorące jajko – dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszcza ustami, naśladując 

dmuchanie na jajka  

Wkładamy jajka do koszyczka – dziecko unosi język za zęby i trzyma go tam, a 

następnie przelicza kolejne jajka  

Okrągłe rogi baranka – dziecko rysuje językiem kółeczka, przesuwając czubek po 

górnej i dolnej wardze  

Baranki na hali – dziecko opiera czubek języka raz za górnymi zębami, a raz za 

dolnymi zębami 

SUPER!!! Świetnie to zrobiliście 

2. Praca plastyczna. Dzisiaj poprosimy Rodzica o odrysowanie i wycięcie dłoni 

Na papierze dowolnego koloru odrysowujemy kształt dłoni i wycinamy. Środkowy 

palec odcinamy , kciuk i mały palec zaginamy do środka. Oczy , wąsy , zęby , nos 

dorysowujemy lub wycinamy z papieru . Jeżeli nie masz kolorowego papieru to 

całość możesz pokolorować. 

 

3. Kłótnia w koszyku wielkanocnym – posłuchaj wesołej piosenki i poćwicz buzię- 

ćwiczenie wyrazów dźwiękonaśladowczych. 

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

 

Piątek 2.04.21r. 

1.Zabawa poprawiająca nastrój- Rozśmieszaj mnie  

Jedna osoba usiłuje być poważna, a partner rozśmiesza ją w sposób wspólnie 

ustalony np. rozśmieszamy miną, ruchem, słowem, własnym wymyślonym 

sposobem. Kiedy uda mu się to, następuje zamiana ról. 

Zabawę możesz zrobić także przy lustrze. Czy uda ci się rozśmieszyć samego 

siebie? 

 

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


2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych na podstawie obrazków. 

 

 

 

 



3.Wskaż drogę , policz pisanki, które zebrałaś. 

 

4.Zabawa ruchowo- muzyczna utrwalająca liczenie- mp3 i strona internetowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=4S9HVyB5G1Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4S9HVyB5G1Q


5. ,,Baba wielkanocna’’ 

Wykonajcie razem z mamą babkę wielkanocną.  

Możemy wykorzystać  poniższy przepis:  

SKŁADNIKI:  

•  jajek 

• 3/4 szklanki mąki pszennej 

• 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej 

• 1 szklanka cukru 

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

• 2 łyżeczki aromatu cytrynowego 

• 4 czubate łyżki majonezu 

 

SPOSÓB WYKONANIA: Przygotować foremkę na babkę z kominkiem o pojemności 

2,5 litra i wysmarować ją masłem (bez posypywania bułką tartą). Oddzielić żółtka od 

białek. Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli, dodawać stopniowo cukier i cały czas 

ubijać, następnie dodawać po jednym żółtku i dalej miksować do połączenia się 

składników. Potem dodać majonez i wymieszać łyżką. Obie mąki wymieszać 

z proszkiem do pieczenia i dodawać po trochu (np. na 3 tury) do ciasta, delikatnie 

wymieszać (już nie miksować). Na koniec dodać zapach cytrynowy i wymieszać. 

Ciasto przełożyć do foremki. 

  

Piec 50 minut w temperaturze 180 stopni C. Po upieczeniu babkę wyjąć z piekarnika 

i wystudzić w foremce, następnie wyjąć z foremki i oprószyć cukrem pudrem. 

 

 

SMACZNEGO!!! 

 

 

 

 



6. A oto inne inspiracje kulinarne na stół Wielkanocny. 



 

 

 

 



 

 

SMACZNEGO!!! 

Pamiętajcie, że ,,Zajączek ‘’ może Was odwiedzić w święta. 

Do zobaczenia!!! 

 

 

 

PONIŻEJ UKŁADANKA DLA CHĘTNYCH!!! 



 


