
Temat: Wielkanoc tuz tuz– 04/04/2020  

1. Na poczatek  przypomnijmy sobie jakie zwierzatka mozna 
spotkac na wiosennej łące: 
 
Omawiamy obrazek w ksiazce lub emblematy z poprzedniej   
lekcji 

 Pszczółki -  strona 36  

 Sowy -  strona 42) 
(BOCIAN, ZUK, MOTYL, BIEDRONKA, KONIK POLNY, ŻABA, ŻUK, 
GĄSIENNICA) 
 
Powtarzamy i sylabizujemy (klaskamy i liczymy sylaby)  
 

2. Uczymy sie rysowac biedronkę: Karta pracy BIEDRONKA 2 
 

3. „ Kot Filemon – Wielkanoc 

https://www.youtube.com/watch?v=8jAwhh9U81M 

4. wysłuchanie opowiadania: Pytania  

 Do czego przygotowywal się kot Filemon? 

 Co robil? 

 Jak my się przygotowujemy ? 

Swieta Wielkanoce- nasze tradycje i zwyczaje- Rozmawiamy o przygotowaniach do swiat – o 

wiosennych porzdkach, o specjalnych potrwach, o zwyczajach o malowaniu pisanek i przygotowaniu 

koszyczka ze świeconką. Mozna uzyc obrazki z naszej ksiazki.  

5. Malujemy pisanki i przygotowujemy koszyczek: 
(w tym roku mamy specjalne  warunki – ale koszyczek i pisanki sa potrzebne).  
Karta pracy – Pisanka (do malowania farbami)- ponizej 
Karty Pracy Pszczólki – Pisanka wycinanka 
Karta Pracy  Sowy - Wielkanocny Koszyczek do wycinania i  liczenia  
 

6. Sluchamy piosenki o Wielkanocy i szukamy wielkanocnych słów (piosenkę powtarzamy 3 razy  - 
tanczymy ) : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk  SLOWA  - PISANKI, BARANKI, KRÓLICZEK, 

KOSZYCZEK, MAZUREK, BABKA,  
 

7. I robimy baranka z szablonu (lub talerzyka papierowego) i waty – instrukcja w linku  
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/03/wielkanocne-prace-plastyczne/ 
 
 

8. Dluzsze programy o Wielkanoscy  (po ok 25 min) DLA 
CHĘTNYCH  :  
O  co chodzi w Wielkanocy  - z  Ziarnem 
https://www.youtube.com/watch?v=cMTxGjhNNAs 
 
Wielkanocne zwyczaje dla przedszkolakow  - z Domowym 
Przedszkolem: 
https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY 
 

9. Praca domowa – książka 
- Pszczółki strona  32-35 
- Sowy - strona 35- 41  

Do rodziców 
 
Proszę o przesyłanie zdjęć ze 
zrobionymi pracami, żebyśmy 
mogły ocenić. Jeśli ktoś nie zrobił 
wszystkiego, nie szkodzi -  proszę 
przesłać tylko to co zrobione, 
wystarczy raz na 2 tygodnie.  
  
Na adres:  
Pszczólki 
maria.adamska@pssm.org.uk 
Sowy  
ania.niklewska@pssm.org.uk  
 

Dla chętnych - Link do bezplatnych 

materialow dla przedszkolakow – 

do 13/04  

https://www.superkid.pl/zostan-w-

domu-bezplatne-materialy-dla-

przedszkolakow 
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POKOLORUJ FARBAMI 

 


