
Temat tygodnia: „Wesołe pisanki” 
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Palma 

Wielkanocna 

 

Poniedziałek 

06.04.2020r. 

1. Mycie rąk  przed śniadaniem, przypominamy sobie rymowanką „Dziś od rana plusk w łazience…”Praca z 

obrazkiem „Co było na obrazku?”.  

2. Oglądanie zdjęć -Praca plastyczna „Palmy wielkanocne” – kolorowanie i ozdabianie konturu palmy 

wielkanocnej. Zabawa matematyczna „Która palma jest najdłuższa?” – porównywanie długości, stosowanie 

określeń długi – krótki, dłuższy – krótszy. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Skaczące zajączki” – 

utrwalenie pojęć: obok, za, przed. 

3. Przypomnienie i zwrócenie uwagi na prawidłowe szczotkowanie zębów. 

4. Zabawa matematyczna – porównywanie wielkości. Zabawy dowolne w kącikach zabaw, zwrócenie uwagi 

na spokojną zabawę.  
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Wtorek  

07.04.2020r. 

1. Mycie rąk przed śniadaniem. Oglądanie książek i ilustracji na temat Wielkanocy.  

2. Rozmowa na temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych połączona z oglądaniem ilustracji. Zabawa 

słowna „Opowiedz o pisance”. Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner Pisanki. Rozmowa na temat wiersza. 

Wykonanie ćwiczenia z KP2 – kolorowanie pisanki.  

3. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Za czy przed wstążką?”.  

4. Zabawa dydaktyczna „Znajdź takie same pisanki”. Samodzielne układanie puzzli o tematyce dowolnej. 
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Środa 

08.04.2020r. 

1. Mycie rąk przed śniadaniem. Zabawa dydaktyczna „Liczymy słowa” – ćwiczenie percepcji słuchowej.  

2. Wysłuchanie i nauka na pamięć wiersza Danuty Gellnerowej Wielkanoc połączone z pokazem symboli 

Wielkanocy. Praca techniczna – wykonanie pracy przestrzennej zgodnie ze wzorem z gotowego szablonu. 

3. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się przy stole. Zwrócenie uwagi na prawidłowy chwyt 

sztućców. 

4. Zabawa rzutna „Traf w kręgiel”. Zabawa słowna – rymy. Słuchanie ulubionej bajki, wybranej przez dziecko 

 

 

 



I 5, IV 12, 

II 6,   

III 5, III 8,  

IV 5, IV 7,  

IV 13, 

Jajko – jakie 

jest w środku 

 

Czwartek 

09.04.2020r. 

1. Mycie rąk przed śniadaniem. Ćwiczenia poranne, rymowanka „Już od rana plusk w łazience..”.  Puzzle -

układanie pociętych kartek świątecznych. 

2. Oglądanie i porównywanie różnego rodzaju jajek. Zabawa badawcza „Jajko ugotowane i jajko surowe” – 

poznanie budowy jaja. Ćwiczenie spostrzegawczości „Połącz połówki jajek”. Zabawa ruchowa „Kurczątka 

do mamy”. Wykonanie ćwiczenia z KP2 – dostrzeganie różnic i podobieństw. Słuchanie utworu i nauka 

refrenu piosenki pt. „Pisanki Kraszanki” 

3. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po skończonej 

zabawie. 

4. Zabawa muzyczna „Taniec kurczaczka z zajączkiem”. Układanie samodzielne ulubionych puzzli.  
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Moja pisanka 

 

Piątek 

10.04.2020r. 

1. Mycie rąk przed śniadaniem. Zabawa dydaktyczna „Ciężki czy lekki?” – określanie ciężaru przedmiotów, 

stosowanie określeń ciężki – lekki.  

2. Zabawa plastyczna „Moja własna pisanka” – ozdabianie pisanek według własnego pomysłu. Opowiastka 

ruchowa „Spacer kurczątek”. Zabawa dydaktyczna „Wielkanocne koperty” – segregowanie obrazków 

zgodnie z ich tematyką. 

3. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po skończonej 

zabawie. 

4. Zabawa równoważna „Przez most na rzece”. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne na dywanie. 

 


