
Dzień dobry rodzice, dzień dobry Puchatki, kolejny wspólny tydzień przed 

nami. 

 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie Wielkanoc i tradycje z nią 

związane. Zapraszam Was do wspólnej nauki, zabawy oraz pomocy rodzicom w 

przegotowaniach świątecznych – to jedno z Waszych zadań. 

Codziennie rano zapraszam na ćwiczenia poranne. Proponuje Sensoryczny 

rozruch lub Fitnes dla dłoni – linki będę udostępniała na bieżąco, można 

skorzystać też z filmów zapisanych na Facebookowym profilu Rozwijanie przez 

wspieranie. 

 

PONIEDZIAŁEK 

Zapraszam do odkrycia literki f poprzez zabawy z wyrazami farby i Franek. 

Będziecie dzielić na sylaby i głoski. Udacie się na poszukiwanie przedmiotów, 

które w nazwie mają głoskę „F”, w waszych domach. A może spróbujecie coś 

przeczytać…  

 

Po tak ciężkiej pracy cza na trochę ruchu. Zamiecie się w kurczaczki włączcie 

muzykę i zatańczcie najpierw wg własnego pomysłu Taniec kurcząt w 

skorupkach – przy muzyce Modesta Musorgskiego. 

 

Propozycja w razie braku pomysłu na interpretację utworu 

Dzieci i rodzice zamieniają się w kurczątka, które przy nagraniu muzyki 

wykluwają się z jajek i wyruszają zwiedzać świat. Ruchami ciała, mimiką i 

głosem najpierw naśladujemy kurczątka zwinięte w jajeczku, następnie wolno 

zaczynają się poruszać, prostują się, wyciągają łapki i głowy – wykluwają się ze 

skorupek. Potem wyruszają w drogę, która prowadzi pod górę. Idąc, kołyszą się 

na boki. Następnie turlają się z górki i trafiają do kurnika, gdzie czeka na nie 

mama kwoka z pysznym śniadankiem. 

 

WTOREK 

Gipsowe pisanki – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej – treść 

opowiadania pojawi się wraz z całym opisem działania. A może znowu zrobię 

jakąś niespodziankę… 

 

Kostką rzucamy – pisanki zbieramy – gra liczbowa.  

Do zabawy matematycznej będzie trzeba się przygotować… potrzebne będą 

jajeczka mogą być wycięte z białego i kolorowego papieru.  

 

Rodzic rozkłada na dywanie, w rzędzie, powycinane z kartonu kolorowe pisanki 

i sylwety białych jajeczek. Gracze kolejno rzucają kostką. Liczą oczka, zbierają 

tyle jajek, ile wskazuje liczba oczek, i układają je na końcu rzędu pisanek. Jeśli 

wśród zebranych pisanek znajduje się białe jajko, gracze je zatrzymują. Zabawa 



trwa tak długo, aż na dywanie zostaną tylko kolorowe jajka. Na zakończenie 

gracze liczą zebrane białe jajka. Osoba, które ma ich najwięcej, wygrywa.  

 

Wersja trudniejsza – rzucamy 2 kostkami i sumujemy oczka. Wtedy też 

potrzebujemy więcej jajeczek. 

 

W razie zagięcia wszystkich kostek w domu… 

 

Potrzebna będzie rolka po papiarze toaletowym, którą spłaszczamy. 

 
Dzielimy na 3 równe części, 

 
Które składamy łącząc linie powstałe przy spłaszczeniu. 

 
W ten sposób otrzymujemy coś na kształt kwadratów… 



 
Zaczynamy łączenie, wsuwamy jedną część w drugą. 

 
Dzięki czemu otrzymujemy sześcian – kostkę. 

   
Dla wzmocnienia i uniknięcia rozpadania się, wsuwamy ją w 3 element .

 
I kotka prawie gotowa 



 
Brakuje tylko kropeczek. 

 
 

ŚRODA 

Koszyczek wielkanocny - wykonanie koszyczka wg instrukcji i ozdobienie wg 

własnego pomysłu.   

 
 

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw pojawi się na naszym grupowym 

messengerze 

 

CZWARTEK 

Co znalazło się na świątecznym stole? – rebusy fonetyczne. Ich zestaw 

otrzymacie w wiadomości na naszym grupowym messengerze. A po rebusach 

zapraszam do odkrywania ciekawostek i tajemnic Wielkiej Nocy oczywiście też 

cały zestaw znajdziecie w wiadomości dla naszej grupy. 

 



Kurczaczek albo całe stadko , może też być zajączek 

 
 

To tylko propozycja, a ja jak zawsze liczę na waszą kreatywność. Na 

messengerze wyśle jeszcze kilka propozycji w razie braku jajeczek od jajek 

Kinder. 

 

PIĄTEK 

Śmigus – słuchanie wiersza Władysława Broniewskiego. Poznawanie tradycji 

Wielkanocnych. 

 

Nasze pisanki – ozdabianie pisanek wg własnego pomysłu wskazana inwencja 

twórcza  Pochwalcie się później swoimi arcydziełami  

Wokół jajka – zabawy badawcze 

Zabawy będą miały na celu poznanie budowę jajka oraz sprawdzenie 

właściwości – szczegóły wkrótce   

Po zabawach badawczych proponuje żebyście zapoznali się z ciekawostkami na 

temat pisanek. 

 

A tera dowiedzcie się Co można zrobić z jajka? – zabawy i ćwiczenia – krótko 

mówiąc uczestnictwo dzieci w przygotowaniach świątecznych potraw 

 

 

Zadanka DODATKOWE dla chętnych: 

Popularna zabawa Ciepło, zimno, pod hasłem: Szukamy jajka. 

 

Pisanka – kolorowanka wodna z wyprawki plastycznej znajduje się za 

reprodukcjami dzieł malarskich 

 

Koszyczek wielkanocny – kolorowanie rysunku. Karta K z wyprawki 

plastycznej 



 

Możecie dokończyć wszystkie zadania w fioletowych książkach cz. 3 

 

No i oczywiście pojawi się kilka niespodzianek, ale o tym na razie ciiii…  

 

Z niecierpliwością czekam na zdjęcia z Waszych działań zarówno tych 

plastycznych jak i każdych innych związanych ze zbliżającymi się świętami. 

 

 


