
Kolejny dzień zajęć zdalnych przed nami. Dziś proponuję: 

1. Na początek trochę ruchu. 

„Skaczące pisanki” – dziecko staje na wyznaczonej linii i skacze obunóż do wyznaczonego miejsca. 

„Zające na  łące” – dziecko wykonuje zajęcze skoki  (w przysiadzie najpierw przekładane są ręce, póżniej 

nogi) do wyznaczonego miejsca. 

„Kaczuchy” – dziecko chodzi naśladując kaczuszkę (kaczy chód, machanie skrzydełkami i kuperkami). 

2. Zabawa pantomimiczna. „Przygotowania do świąt”  

Dziecko ruchem przedstawia czynność, jaką wykonuje w domu przed świętami: np. 

odkurzanie, pieczenie, mycie okien, ścieranie kurzu, trzepanie dywanów itp. Rodzic odgaduje, 

jaka to czynność. Następuje zamiana ról. Do zabawy można wykorzystać poniższe obrazki. 

Kto wylosuje dany obrazek, wykonuje wskazaną czynność.  

 



3. Zapoznanie z wierszem Ewy Skarżyńskiej Wielkanocny stół. Podczas czytania wiersza 

dzieci mogą oglądać ilustrację- str. 1 w kartach pracy z załącznika.  

 

Nasz stół wielkanocny 

haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 

listeczków skrzydlatych 

lukrowana baba 

rozpycha się na nim, 

a przy babie – 

mazurek w owoce przybrany. 

Palmy – pachną jak łąka 

w samym środku lata. 

Siada mama przy stole, 

a przy mamie tata. 

I my. 

Wiosna na nas 

zza firanek zerka, 

a pstrokate pisanki 

chcą tańczyć oberka. 

Wpuścimy  wiosnę.  

Niech słońcem  

zabłyśnie nad stołem  

w wielkanocne świętowanie  

jak wiosna wesołe.  

 

 

Rozmawia z dziećmi na temat wiersza:  

-Co znajdują się na stole Wielkanocnym?  

-Kto usiądzie przy stole?  

-Jaki nastrój panuje podczas świąt? 

 

4. Zabawy matematyczne. Dziecko siada przy stole, na którym leżą liczmany, np. nakrętki 

po napojach lub pompony. Rodzic podaje treść zadania, dzieci obliczają za pomocą 

liczmanów: 

 

-W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, tata, ciocia 

Basia z wujkiem Piotrem, babcia Frania i mały Michaś. Ile osób siadło do świą tecznego 

śniadania?  

-Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili przyszedł 

Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka?  

-Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na stole?  

-Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte kwiaty i 4 

fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły. Ile kwiatów zostało na palmie?  

 

5. Zadania wielkanocne: (371) Zadania wielkanocne dla dzieci - YouTube 

6. Jak narysować zająca? (371) Jak narysować zająca? Rysuj z Tadziem! Lulek.tv - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TG6u80mc4Qw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lIXNf5OoPaM&t=234s


 

 

 

 

7. Zajączek z dłoni. 

 
 

8. Układanie z kolorowych sznurków symboli świąt Wielkanocnych.   

Dziecko układa ze sznurka dowolny kształt, który kojarzy mu się z Wielkanocą, zadaniem 

rodzica jest odgadnąć, co przedstawia.   Następnie można zamienić się rolami.  

9. Wielkanocne memory. 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/inde

x.html 

 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html

