
Propozycje zajęć na 2 tydzień kwietnia. 

 Kochane Pszczółeczki przed nami piękny przedświąteczny tydzień, dlatego mamy  

dla Was coś specjalnego na te dni. Mamy nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Czekamy  

z niecierpliwością na Wasze foto relację . 

 

PONIEDZIAŁEK 

Nasze Kochane Słodziaki na dzień dzisiejszy chcemy Wam zaproponować wysłuchanie wiersza: 

 

„Pisanki” Dorota Gellner 

Patrzcie, 

ile na stole pisanek! 

Każda ma oczy 

malowane, 

naklejane. 

Każda ma uśmiech 

kolorowy 

i leży na stole grzecznie, 

żeby się nie potłuc 

przypadkiem 

w dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! 

Pisanki 

nie są do jedzenia 

Z pisanek się wyklują 

świąteczne życzenia! 

 

Po wysłuchaniu wierszyka porozmawiajcie z rodzicami na temat tego utworu: 

-O czym był wiersz? 

-Jak wyglądały pisanki z wiersza? 

- Czy wiesz, z czego wykonuje się pisanki? 

-Jakie życzenia można złożyć drugiej osobie, na przykład rodzicom? 

 

 Dla chętnych, jeśli macie ochotę poproście rodziców, by pomogli Wam nauczyć  

się wierszyka na pamięć. To będzie świetny prezent dla domowników, gdy zaprezentujecie wierszyk przy 

świątecznym stole . 

 

2. Kochane Pszczółeczki, a teraz poproście rodziców o przybory do rysowania i sami namalujcie swoją 

kolorową pisankę. 

 

 

WTOREK 

 

UWAGA – konkurs 

 

„Ozdoba wielkanocna” – wykonanie dowolnej ozdoby wielkanocnej.  

Kochane pracowite Pszczółki na dziś mamy specjalne zadanie, a mianowicie proponujemy wykonanie 

dowolnej ozdobę wielkanocnej z tych materiałów, które posiadają Państwo  

w domu. Konkurs jest dla zainteresowanych, czekamy na zdjęcia. Propozycje ozdób zostaną wysłane 

Państwu na naszą grupę. 

 

 

 



 

 

ŚRODA 

Na dziś proponujemy zabawę matematyczną, pt: „Odszukaj oznaki wiosny i policz?” -  

karta pracy.  

Kochane Pszczółeczki, gdy pomalujecie już pisanki z rodzicami, spróbujcie je policzyć –  

jest ich dużo czy mało?  Na pewno świetnie sobie poradzisz z tym zadaniem. 

(karta pracy w załączeniu) 

 

CZWARTEK 

„Znaki Wielkanocy”- piosenka wiosenna 

Dzisiaj czas na piosenkę. Proponujemy o wysłuchanie pięknej piosenki o świętach wielkanocnych. Po 

wysłuchaniu piosenki możecie Pszczółeczki porozmawiać z rodzicami po o tradycjach świąt, co najbardziej 

lubicie w tych świętach. 

Zapraszamy do próby zaśpiewania z rodzicami tej pięknej piosenki. 

 

Link:       https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

 

  

PIĄTEK 

Dzisiejszy dzień proponujemy rozpocząć na wesoło- zabawy przy muzyce:  

,,Taniec kurcząt w skorupkach” (improwizacja ruchowa). Świetny sposób na rozruszanie  

się przed świątecznym harmiderem..... Muzykę i propozycję tańca prześlemy na grupę. 

Życzymy udanej zabawy 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

