
Witajcie!  

Po raz kolejny sytuacja zmusiła nas do pozostania  w domu. 

Wierzymy jednak, że ten trudny czas szybko dobiegnie końca i już 

za dwa tygodnie spotkamy się w przedszkolu. Tymczasem 

będziemy przygotowywały dla Was zadania do wykonania w domu.  

Zachęcamy do zbierania prac i pochwalenia się nimi po powrocie 

do przedszkola. Wysyłajcie również zdjęcia na naszego maila : 

 p23zostanwdomu@gmail.com 

W tym tygodniu krąg tematyczny to:  

Radosna Wielkanoc 

Temat dnia: Przedświąteczne przygotowania 

Zadanie 1. 

 Każdy kto był  w piątek w przedszkolu posiał owies do wykonanej 

przez siebie doniczki.  

Pamiętacie czego rośliny potrzebują, aby mogły rosnąć? Opowiedzcie 

o tym rodzicom. Dbajcie o owies i podlewajcie co dzień 

umiarkowanie, a już za kilka dni zobaczycie pierwsze zielone listki.  

Koniecznie pochwalcie się swoim plonem poprzez wysłanie zdjęcia na 

maila . 

Zadanie 2.  

Poproście rodziców o przeczytanie opowiadania pt. „Bajeczka 

Wielkanocna” 

     Wiosenne Słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, 

aż zaspane wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków. – Jeszcze 
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chwilę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, 

dlaczego już musimy wstawać? A Słońce suszyło im futerka, czesało 

grzywki i mówiło: – Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za 

parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty.  

     Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, 

Słońce powędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę 

jajka – puk, puk! i przygrzewało mocno. – Stuk-stuk! – zastukało coś 

w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki 

Kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały 

czubek i przewiązało czerwoną kokardką. – Najwyższy czas – 

powiedziało – to dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc.  

       Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało 

promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego 

Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. – Co się stało, co się 

stało? – Zajączek przecierał łapką oczy. – Już czas, Wielkanoc za 

pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo 

malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś. – Kogo? Kogo? – dopytywał 

się Zajączek, kicając po łące. – Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, 

starając się nie zgubić w trawie. – Kogo? Kogo? – szumiały 

rozbudzone wierzbowe Kotki.  

      I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym 

dzwonkiem na szyi. – To już święta, święta – szumiały wierzbowe 

Kotki, a Słońce głaskało wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę: 

W wielkanocny poranek Dzwoni dzwonkiem Baranek, A Kurczątko 

z Zającem Podskakuje na łące. Wielkanocne Kotki, Robiąc miny 

słodkie, Już wyjrzały z pączka, Siedzą na gałązkach, Kiedy będzie 

Wielkanoc Wierzbę pytają. 

Agnieszka Galica 



 

Odpowiedzcie na pytania i omówcie treść utworu: 

 Kogo budziło słonko? 

 Dlaczego to robiło? 

 W jaki sposób lubisz być budzona/budzony? 

 

Zadanie 3.  

 

Święta Wielkanocne to piękny czas. Zanim jednak nadejdzie moment 

świętowania trzeba zrobić porządki w domu, udekorować mieszkanie, 

przygotować pisanki, potrawy i wiele, wiele innych.  

Wykorzystajcie ten czas, w którym jesteście w domu i pomóżcie 

rodzicom przygotować mieszkania, zaangażujcie się w porządki i 

dekoracje.  

 

Obejrzyjcie krótki filmik na temat zwyczajów Wielkanocnych. 

 

Zwyczaje wielkanocne - prezentacja - YouTube 

 

Zadanie 4. 

 

Pamiętacie, że w ostatnim czasie wprowadziliśmy znak + i 

wykonywaliśmy działania matematyczne? 

Chciałybysmy, abyście poćwiczyli troszeczkę, wykonując poniższą 

kartę pracy. Możecie pomóc sobie układając kolorowe guziki lub 

kredki. Poproście rodziców o pomoc w wykonywaniu działań.  

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


 
 

 



 


