
 

 

3 -7 IV 2023 r. 

GRUPA KRASNALE 

„Wielkanocne święta” 

Drodzy Rodzice, jeśli ktoś z Państwa ma bazie lub forsycje prosiłabym o 

przyniesie do przedszkola w poniedziałek. 

 Dzień Świadomości Autyzmu – Dzień niebieski w przedszkolu 04. 04. 2023 r. – 

proszę, aby dzieci przyszły ubrane na niebiesko. 

 Śniadanie wielkanocne i Zajączek w przedszkolu 05. 04. 2023 r. – proszę, aby dzieci 

były ubrane odświętnie. 

 Akcja Dorośli czytają dzieciom – propagowanie czytelnictwa. 

 Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Koszyczek wielkanocny – rozwijanie mowy. 

 Odkrywanie litery ł, Ł: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – rozwijanie słuchu 

fonematycznego, nazywanie poznanych liter. 

 Zgubiony ogonek – zabawa ruchowa. 

 Zwyczaje wielkanocne – utrwalenie zwyczajów związanych z Wielkanocą. 

 Wielkanocny zając – kolorowanka wodna. 

 Większe, mniejsze, czy równe? – zabawa matematyczna, utrwalenie pojęć 

matematycznych. 

 Co włożymy do wielkanocnego koszyczka? – zapoznanie z jedną z tradycji 

Wielkanocy. 

 Wielkanocne śniadanie – zapoznanie z jedną z tradycji Wielkanocy, kulturalne 

zachowanie się przy stole. 

 Pisanki, kraszanki – poznawanie różnych sposobów ozdabiania jaj na Wielkanoc. 

 Hop, do koszyka – zabawa ruchowa na spostrzegawczość. 

 Wielkanocny kurczaczek – praca plastyczna. 

 Gimnastyka wielkanocnego zająca – ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem 

woreczków gimnastycznych. 

 Wielkanocny zajączek – utrwalenie piosenki. 

1.Skaczą żabki i kumkają kum kum kum   

to zajączka tak wołają kum kum kum   

/bierz zajączku worek duży   

i się szykuj do podróży 

i się szykuj do podróży 

kum kum kum/x2  



 

 

2.Zając w krzaczkach podskakuje hop la la 

i do worka stos prezentów pcha pcha pcha 

/cukiereczki i ciasteczka 

do woreczka też jajeczka 

do woreczka też jajeczka 

pcha pcha pcha/x2 

3.Biegnie zając przez las łąkę kic kic kic 

rozda dzieciom podarunki skoro świt 

/i się po cichutku skrada 

dzieci budzić nie wypada 

dzieci budzić nie wypada 

skoro świt /x2 

 Wykonanie kart pracy cz. III str. 66 - 75; Zeszyt Supersmyka str. 74 - 76. 

 


