
GRUPA V poniedziałek 06.04.2020 rok 

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców z grupy V. Ze względu na zaistniałą 

sytuację nie możemy przychodzić do pracy i bezpośrednio w przedszkolu 

prowadzić zajęć dydaktycznych. 

Dlatego też za pomocą naszej strony internetowej przedszkola będziemy 

przekazywać informacje dotyczące działań edukacyjnych. Prosimy Rodziców  

o współpracę z naszą grupą i wspólną edukację.  

Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci I Rodziców. Nauczycielki z grupy V. 

Pani Agata i Pani Marta. 

TEMAT TYGODNIA (06-10.04.2020 rok) Wielkanocne tradycje. Cele ogólne: 

zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z 

Wielkanocą, rozwijanie umiejętności współpracy Rodzic – Dziecko. 

Ciekawe fakty o Wielkanocy: 

Jak dotąd najstarsze odnalezione pisanki pochodzą z terenów 
sumeryjskiej Mezopotamii i liczą ponad 5 tysięcy lat. 

W średniowieczu z okazji świąt wielkanocnych w kościołach odbywały 
się zabawy polegające na podawaniu sobie ugotowanego na twardo 
jajka. Osoba, która trzymała jajko gdy wybiło południe stawała się 

zwycięzcą i  powinna je zabrać ze sobą do domu na szczęście. 

W Stanach Zjednoczonych zwyczajem wielkanocnym jest noszenie 
ogromnych, świątecznie udekorowanych kapeluszy. 

W polskiej tradycji, podobnie jak w większości miejsc na świecie, 
wielkanocna pisanka symbolizuje rodzenie się nowego życia, nadzieję 

oraz radość. 

Jeśli wydaje ci się, że czekoladowe jajka, od których uginają się 
sklepowe półki przed Wielkanocą, to stosunkowo nowy wynalazek to 
powinieneś zrewidować ten pogląd. Okazuje się bowiem, że pierwsze 

czekoladowe jajka wyprodukowane w Wielkiej Brytanii pojawiły się już  w 
1873 roku! 

W niektórych krajach świata przyjętym zwyczajem jest nie tylko 
malowanie jajek, ale także farbowanie piór pisklaków. Nie wszędzie 
jednak jest to dozwolone ze względu na dyskomfort malowanych 

ptaszków. Na szczęście na naszych kolorowankach bez przeszkód 
możesz malować co tylko zapragniesz i na pewno żadne zwierzę przy 

tym nie ucierpi:) 

Jak pokazują badania statystyczne aż 76% ludzi zaczyna zjadanie 
czekoladowego zająca od uszu. Za to zaledwie 4% badanych zaczyna 

konsumpcję od tułowia zająca. 



 

Wielkanoc to święta, z którymi związana jest chyba największa ilość  

zwyczajów i tradycji. 

Wśród nich malowanie i święcenie jajek, 

 dzielenie się jajkiem, śniadanie wielkanocne czy śmigus-dyngus. 

 

Praca dzieci 3 – letnie 

Zadania na poniedziałek 06.04.2020 rok 

Ada O. Tomek P. Ewa G. Gabi J. G. Emil S. Augustyn B. Marysia M. Kuba R. 

Bartek B. 

 

Wierszyk z pokazywaniem 

Pobudka 

Budzą się listeczki, (dziecko się przeciąga) 
szemrzą warto rzeczki, (pokazuje ręką wijącą się rzekę – jak wąż i szumi) 
śniegi roztopione, (dziecko powoli kuca i kładzie się płasko na dywanie) 
w kałuże zmienione. (dziecko imituje skakanie w kałuży) 

Jaskółeczka czarna (dziecko rozpościera ręce niczym skrzydła) 
strzałą niebo szyje, (dziecko lata z rozłożonymi skrzydłami) 
śpiewem wita wiosnę (dziecko nuci kiri kiri kiri) 
gniazdko młodym wije. (dziecko rękami imituje wicie gniazda) 

Motylek cytrynek (dziecko się kłania) 
dziarską przybrał minę, (robi zawadiacką minę) 
i w moje okienko (dziecko pokazuje w powietrzu kwadrat jako okno) 
puka leciuteńko. (dziecko puka w okno) 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/k/piosenki-wiersze-i-wierszyki-na-wielkanoc


 

 

 

 

 

 

 

 



Praca dzieci 4 – letnie 

Zadania na poniedziałek 06.04.2020 rok 

Franek K. Emma S. Benio Ż. Lidia D. Maks I. 

 

 

Zapraszamy do wspólnego przeczytania Rodzic – Dziecko. 

 

,,Pisanki” 
H. Szayerowa 

 

Zniosła mi kura sześć jajek.  
Pytam więc kury: 

  
czy mogę zjeść?  

 
 Ko, ko, ko..  

ani sadzonych, ani na twardo i jajecznicy, nie!  
I na miękko , nie!  

 
Nie dam! Choćbym miała pęknąć!  

 
Więc pytam grzecznie kury:  

czy mogę utrzeć te jaja na kogel-mogel? 
  

Spojrzała na mnie - jak na osła 
I zagdakała, wielce wyniosła, że:  

 
 Jaja na pisanki zniosłam! 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Praca dzieci 5 – letnie Zadania na poniedziałek 06.04.2020 rok 

Patryk M. Wiktor J. Agatka R. Gaba M. Gabrysia K. Wojtek O. Artur K. 

Zapraszamy do wspólnego przeczytania Rodzic – Dziecko. 

 

"Kłótnia wielkanocna" U. Pakuła 

 
Posłuchajcie tylko ile było krzyku,  

gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku.  
Malutkie kurczątko, bielutki baranek,  

Brązowy zajączek i kilka pisanek.  
 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami,  
jestem najpiękniejszy, żółty jak salami.  

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki,  
falujące piórka tak jak u kaczuszki.  

 
Co ty opowiadasz – dziwi się baranek,  

jestem cały z cukru, mam cukrową mamę.  
Dzieci na mój widok bardzo się radują  

i z mojego grzbietu cukier oblizują  
 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło,  
jestem z czekolady – opowiada wkoło.  

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci,  
już na sam mój widok dzieciom ślinka leci.  

 
Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka,  

dziwi się pisanka zielona jak łąka.  
Dziwią się pisanki żółte i czerwone,  

brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Praca dzieci 6 – letnie Zadania na poniedziałek 06.04.2020 rok 

Alicja D. Mateusz M. Wojtek K. Adam O. 

 

Przypominamy Rodzicom dzieci 6 – letnich, że można odbierać z przedszkola 

książki, karty pracy 6 – latka. W tych książkach dzieci mogą pracować w domu 

wg naszej proponowanej tematyki tygodniowej.  

Jest to przygotowanie dzieci do szkoły. Zachęcamy do odbioru książek. 

 

Bajeczka wielkanocna 

Prosimy żeby rodzic przeczytał dziecku treść bajeczki, a po uważnym wysłuchaniu 

dziecko odpowiedziało na zadane pytania. 

 Agnieszka Galica 

 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 

wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków.  

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego 

musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy 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, żółty Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało 

czerwoną kokardką. 

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie 

zdążyło na Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami 

świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za 

uszy i wyciągnęło na łąkę. 

- 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. 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w 

stogu siana i zaczęło z kimś rozmawiać. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 



Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze 

zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 

- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na 

szyi. 

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało 

wszystkich promykami, nucąc piosenkę… 

 

Kogo najpierw obudziło słońce? Kto był drugi? Kto trzeci?  

Dlaczego słońce najpierw budziła bazie, kurczaczka, zajączka, baranka.  

Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?  

Jaka przygotowujemy się do świąt wielkanocnych? Jakie znacie tradycje świąt 

Wielkanocnych? 

Jeżeli dzieci będą miały trudność z podaniem zwyczajów świątecznych, to 

prowadząca zasugeruje je zagadkami, np.: 

· Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy byś w święta, a których darzymy 

szczególną miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt.(kartki 

świąteczne) 

· Świecimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe zrobione z gałązek 

wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów.(palma wielkanocna) 

· Przeważnie jest biały i na stole leży .Kładą na nim sztućce, stawiają talerze (obrus) 

· Jak się nazywa jajko malowane co na Wielkanoc się przydaje. (pisanka) 

· Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą 

(kurczątka) 

· Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też z lasu 

przyniesie oraz pisanki i baranka poniesie czasem. (koszyk) 

· Ma długie uszy futerko puszyste. Ze smakiem chrupie marchewkę i sałaty listek. 

(zając) 

 

 


