
Zadania - 06.04-10.04.2020 r. 

 

Drogie Kangurki w tym tygodniu proponujemy wam kilka zabaw, gier, ćwiczeń związanych ze 

zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. 

 

 

Poniedziałek (06.04.2020) 

 

 Drodzy Rodzice, proponujemy Wam dzisiaj opowiadanie. Zapraszamy Was do rozmowy z dziećmi 

na temat treści w nim zawartych. 

 

„W wielkanocnym nastroju” 

 

W przedświąteczny sobotni poranek Ania wstała bardzo wcześnie. Kiedy zeszła na dół czuła w 

domu, że dzieje są coś niezwykłego. 

– Co mogło dziać się w domu? 

Zajrzała do pokoju. Panowała tam niesamowita krzątanina. Domownicy, mama, tata i jej dwaj 

starsi bracia byli czymś bardzo przejęci i nie zwracali uwagi na małą Anię. Może o mnie zapomnieli 

pomyślała dziewczynka. Ania patrzyła co robi jej rodzina mama piekła w kuchni pyszne babki i 

mazurki, jej bracia pomagali tacie w sprzątaniu domu, tylko mała Ania nic nie robiła. Ale gdy 

zobaczyła ją mama zaprosiła córeczkę do stołu zawołała resztę rodziny i razem zaczęli malować 

jajka, które mama wcześniej ugotowała. Dziewczynce to zajęcie bardzo się podobało, i chciała 

malować je przez cały dzień. Ale w pewnym momencie tata ściągną z szafy koszyk i postawił go na 

stole 

I powiedział: najwyższa pora przygotować święconkę i pójść z nią do kościoła. Ania popatrzyła się 

na tatę ze zdziwieniem i pomyślała co to jest ta święconka. .. a wy jak myślicie co to jest święconka? 

 

Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu np., 

Co to jest święconka? 

Gdzie się chodzi ze święconką, z kim powinniśmy iść? 

Co robili domownicy? 

Jak myślicie do czego się przygotowywali? 

 

2. Drodzy Rodzice zachęcamy Was również do zagrania wspólnie z dziećmi w poniższe gry 

związane ze Świętami Wielkanocnymi: 

https://wordwall.net/play/1148/583/140?fbclid=IwAR34ZRQcFoPrOcyUtFaG6vDwrfEX9Q4U7e1

UCpNV9fbuRno0zxuixOt-lp4  

 

https://wordwall.net/play/1085/556/456 

 

Wtorek (07.04.2020) 

1. „Przygody wielkanocnego zajączka” – Zachęcamy do zabawy w formie opowieści ruchowej. 

Drodzy rodzice przeczytajcie treść opowiadania, pokazując odpowiednie ruchy ilustrujące tekst, a 

dzieci niech Was naśladują! 

 

https://wordwall.net/play/1148/583/140?fbclid=IwAR34ZRQcFoPrOcyUtFaG6vDwrfEX9Q4U7e1UCpNV9fbuRno0zxuixOt-lp4
https://wordwall.net/play/1148/583/140?fbclid=IwAR34ZRQcFoPrOcyUtFaG6vDwrfEX9Q4U7e1UCpNV9fbuRno0zxuixOt-lp4
https://wordwall.net/play/1085/556/456


Mały zajączek (dzieci przykucają, przykładają dłonie do głowy – robią „uszy” zajączka) skakał po 

łące i zastanawiał się jaką świąteczną niespodziankę przygotować dla swoich przyjaciół (skaczą w 

przysiadzie w różnych kierunkach). Postanowił zrobić dla nich pisanki (naśladują malowanie 

pisanek). Kiedy były już gotowe, delikatnie poukładał je w wózku (naśladują przenoszenie pisanek 

w obu dłoniach z jednego miejsca na drugie). Powoli ciągnął wózek, aby rozwieść pisanki do 

swoich kolegów (naśladują ciągnięcie ciężkiego wózka za sznurek). Wózek był ciężki. Zajączek co 

pewien czas zatrzymywał się, ocierał pot z czoła (ocierają pot z czoła raz jedną ręką, raz drugą) 

oraz przeciągał się, aby rozprostować plecy i ręce (przeciągają się). Był już bardzo blisko domu 

kogucika, kiedy nagle potknął się i przewrócił (naśladują potknięcie i upadek). Wózek z pisankami 

przechylił się na bok, a pisanki poturlały się po trawie (turlają się po dywanie w różnych 

kierunkach). Skorupki pisanek zaczęły pękać. Wykluły się z nich kurczątka (naśladują wykluwanie 

się kurczątek z jajek). Zajączek przestraszył się i zaczął uciekać (skaczą w przysiadzie), a 

kurczątka, machając swymi malutkimi skrzydełkami, pobiegły za nim (biegną machają ugiętymi 

łokciach rękami). Kurczątka były jednak malutkie, dlatego szybko się zmęczyły. Przykucnęły więc 

na trawie (przykucają), aby odpocząć. Tymczasem zajączek opowiadał przyjaciołom o swojej 

przygodzie, a oni się z niego głośno śmiali (naśladują śmiech). Myślę, że o zajączku nie można 

powiedzieć, że był bardzo odważny, bo przecież przestraszył się małych kurczątek.  

 

2. Dzisiejszego dnia zachęcamy Was również do pokolorowania, ozdobienia, kurczaczka 

Wielkanocnego! 

https://mamotoja.pl/work/privatefiles/sources/2019/04/05/1025  

 

 

Środa ( 08.04.2020) 

1. Drogie dzieci dzisiaj przygotowałyśmy dla Was Wielkanocną zabawę paluszkową. Miłej zabawy! 

 

.„Zajączki” – zabawa paluszkowa 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi. 

 

 

2. Drugą propozycją ćwiczeń jest zabawa dydaktyczna przy piosence „Pisanki” .Waszym zadaniem 

z pomocą rodziców będzie wycięcie pisanek i pokolorowania ich według piosenki. 

 

 

https://mamotoja.pl/work/privatefiles/sources/2019/04/05/1025


Leżą w koszyku piękne pisaneczki 

Kolorowe, malowane, pięknie układane 

Pierwsza ma kropeczki, druga gwiazdki złote 

A na trzeciej siedzi malowany kotek. 

 

Dzieci śpiewają piosenkę. 

- Ile było pisanek w piosence? 

-Jak była pierwsza? (...druga? ...trzecia?) 

.druga? ...trzecia?)  

 

 

 

Czwartek (09.04.2020) 

A dzisiaj zachęcamy Was do wspólnego śpiewania ! 

Pisanki, pisanki - piosenka dla dzieci 

 LINK : https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY  

Pisanki, pisanki,  

jajka malowane  

nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.  

 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe,  

na nich malowane  

bajki pisankowe. 

 

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce,  

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 

 

Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki.  

na każdej pisance piękne 

opowiastki.  

 

2. Drugą propozycją ćwiczeń jest pokolorowanie on-line słodkiego zająca wielkanocnego ! 

Powodzenia! 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/slodki-zajac-wielkanocny-i-jajka?colore=online  

 

 

Piątek (10.04.202) 

1. Proponujemy Wam dzisiaj wykonanie pracy plastycznej  pt: "Moja wielkanocna pisanka".  

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/slodki-zajac-wielkanocny-i-jajka?colore=online


Dzieci ozdabiają według własnych pomysłów szablon jajka wycięty z kolorowego bloku 

technicznego przygotowanego przez rodzica. Ozdabiają go różnymi przyprawami , koralikami, 

ziarenkami, ryżem, kaszą itp. 

  

2. A na zakończenie zachęcamy do obejrzenia bajeczki wielkanocnej. Miłego oglądania. 

https://www.youtube.com/watch?v=CmtqWLGWHWQ 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

składamy najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa 

oraz wiele wiosennego słońca 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CmtqWLGWHWQ

