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W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

Jakie wzory i kolory  

lubią pisanki? 

3.04- 7.04.2023 r. 

 

 

 Jakie są zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi. 

 Co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym. 

 Jak ułożyć życzenia wielkanocne. 

 Jakie są zasady savoir-vivre’u 

 Jak wygląda litera ł, Ł. 

 

Aktywność i działalność dziecka: 

1. Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej „W oczekiwaniu na święta”- 

wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu. 

2. Odkrywanie litery ł, Ł z wykorzystaniem metody MDS - poznawanie litery ł, Ł w 

toku zabaw. 

3. Cykl życia kury – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

4. Spacer kurcząt – zabawa ruchowa. 

5. Zwyczaje wielkanocne – zabawy matematyczne na podstawie zabaw autorstwa 

Wiesławy Żaby-Żabińskiej i Nemezjusza Cywińskiego – przeliczanie i dodawanie 

w zakresie dziesięciu, poznanie wybranych zwyczajów wielkanocnych. 

6. Gimnastyka zająca – zabawa ruchowa. 

7. Wielkanocne życzenia – zajęcia  dydaktyczne.  

8. Wielkanocna laurka – rozwijanie motoryki małej. 

9. Turlanie jajka – zabawa ruchowa. 

10. Wielkanocny savoir-vivre – rozwijanie zachowań społecznych - utrwalenie zasad 

kulturalnego zachowania przy stole. 

11.  Jak z jajkiem – zabawa zręcznościowa - przenoszenie jajka na łyżce. 

12. Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu - odpowiadanie na 

pytania tygodnia. 



13. Karty pracy – cz.3. str. 57-63 (zielona książka)  

Zeszyt supersmyka – str. 64 -65 

Album liter i cyfr – Ł  (w domu). 

14. Wtorek, 4.04.2023 r. – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i Akcji Polska na 

Niebiesko – proszę o niebieskie ubrania tego dnia.  

15. Środa, 5.05.2023 r. – zajączek i Śniadanie Wielkanocne – proszę o odświętny 

ubiór.  

 

Proszę aby na poniedziałek każde dziecko przyniosło mały słoiczek wypełniony watą  

i rzeżuchę lub owies wielkanocny oraz żółtą włóczkę. 

 

16. Zabawa muzyczno-ruchowa Zając długie uszy ma 

 

Zając długie uszy ma 

trala la, trala la, 

nosek słodki oczka dwa  

hopsa, hopsa sa. 

 

Każdy zając skacze: - HOP 

HOP, HOP HOP 

HOP HOP HOP 

Jeden skok, 

drugi skok 

Teraz wszyscy: HOP! 

 
 

 

 

 

 


