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Temat: Wielkanocne malowanie. 
 

Drodzy RODZICE, KOCHANE  DZIECIACZKI rozpoczynamy kolejny 
tydzień zdalnego nauczania, dlatego przesyłam propozycje zabaw i 
ćwiczeń, które możecie wraz ze swoimi rodzicami, lub starszym 
rodzeństwem realizować w domu. W tym tygodniu będziemy zajmować 
się tematem: Wielkanocne malowanie. 

I.W ranku postarajcie się wykonać ćwiczenia ze strony 56 i 57 Karty 
Pracy cz. 4. 

II. Wypowiadanie się na temat obrazków przedstawiających zwyczaje 
wielkanocne. 

 

 

 



 

 

 

 

III. Słuchanie piosenki Wielkanoc (sł. i muz. J. Kucharczyk)  w załączniku. 

1.Gdy przychodzi do nas wiosna, 

ciepła, uśmiechnięta,  

to przychodzą razem z wiosną  

wielkanocne święta.  

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.  

Święta, święta, wielkanocne święta.  

2. Barwne palmy wielkanocne  

pysznią się w wazonie, 

 jajka w różne piękne wzorki  

są przyozdobione.  

     Ref.: Święta, święta...  

3. Jest koszyczek ze święconką, 



w nim kilka pisanek,  

chleb, kiełbasa, chrzan i jajka,  

cukrowy baranek.  

Ref.: Święta, święta...  

4. W poniedziałek wielkanocny 

 jest świetna zabawa.  

Śmigus-dyngus wszystkich wodą leje 

 już od rana.  

Ref.: Święta, święta... 

 

 • Rozmowa na temat tekstu piosenki.  

− O czym opowiadała   piosenka?  

− Co to jest śmigus-dyngus?  

− Jakie potrawy kładziemy na wielkanocnym stole? 

 − Jak wygląda pisanka?  

. • Nauka dwóch zwrotek i refrenu piosenki. 

IV. Karta pracy, cz. 4, nr 60 

 Dzieci: − opowiadają, co dzieje się na obrazku,  

− czytają z R. tekst pod obrazkiem, uzupełniając go nazwami obrazków. 

 • Rozmowa na temat przeczytanego tekstu.  

R. pyta:  

- Czym Olek malował jajka? 

-  Jakiego koloru farby miał Olek?  



V. Odkrywanie litery f: małej, wielkiej, drukowanej, pisanej.  

• Wyodrębnienie wyrazu podstawowego – farby.  

R. pyta: Co było potrzebne Olkowi do malowania jajek?  

• Analiza i synteza słuchowa słowa farby. Dzieci dzielą słowo farby na 
sylaby – wyklaskując oraz na głoski - liczą na paluszkach. Określają, ile 
jest w słowie sylab, a ile głosek.  

Zwracamy uwagę dz. na podział słowa farby na sylaby, głoski oraz na 
samogłoski i spółgłoski - który jest pokazany w książce. Następnie dz. 
wymienia inne słowa, w których głoskę f słychać na początku oraz w 
środku słowa. 

R. pokazuje  dz. w książce literę F,f wielką i małą drukowaną i pisaną. 

VI. Wykonanie zadania w Kartach pracy, cz. 4 s 61 i 62. 

VII. Zabawy dzieci na świeżym powietrzu. 

VII. Zajęcia plastyczne „Pisanka wielkanocna”. Technika dowolna. 



 

 


