
 

Drodzy Rodzice! 

W trosce o właściwy przebieg procesu edukacyjnego dzieci rozpoczęliśmy zdalne nauczanie. 

Naszym głównym komunikatorem jest  strona internetowa naszego przedszkola. Naszym 

zadaniem jest ukierunkować działania tak, by w pełni realizowane były treści wynikające z 

Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, a co za tym idzie, by przyrost 

wiadomości i umiejętności dzieci był nieprzerwany i stabilny. Kontynuując rozpoczęte 

działania na naszej przedszkolnej stronie internetowej wychowawcy poszczególnych grup 

wiekowych zamieszczają propozycje zadań, ćwiczeń i zabaw oraz stwarzają sytuacje 

edukacyjne, których realizację dostosowują do możliwości i warunków, w jakich się 



znajdujemy. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco proponowanych zajęć, które są szczegółowo 

zaplanowane wg harmonogramów zdalnego planowania pracy tygodniowej w obszarach 

aktywności poznawczej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej zgodnie z PP wychowania 

przedszkolnego.  

 

DZIEŃ 1 PONIEDZIAŁEK 

Zajęcia . Zabawy i ćwiczenia z literą j. 

• Oglądanie zdjęć jagód. Zdjęcia jagód. 

 

• Opisywanie wyglądu jagód. 

 • Analiza i synteza słuchowa słowa jagody. 

           Jagody 

 • Dzielenie słowa jagody na sylaby. 

− Co słyszycie na początku słowa jagody? 

• Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską j. 



 

 

 

 



 

Obrazki przedmiotów/zwierząt/roślin, których nazwy rozpoczynają się głoską j. 

 • Dzielenie słowa jagody na głoski. 

• Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską j (jeleń, jajko, jogurt...), mających 

ją w środku (kajak, fajka, bajka...) oraz na końcu (kraj, maj, klej...) 

 Pokaz litery j: małej i wielkiej, drukowanej. 

Litery: j, J. Odczytanie wyrazu z R. 

Pokolorowanie rysunku. 

• Ozdobienie liter j, J. 

 

 



 

• Odszukanie wśród podanych wyrazów wyrazu jagody. Podkreślenie go. 

kajak    jagody   bujak    jagody    kajmak     jagody    odejmowanie  jagody    jajko 

DZIEŃ 2 WTOREK 

 

SŁUCHANIE WIERSZA CZYTANEGO PRZEZ RODZICA- rozmowa na temat 

wielkanocnych zwyczajów wymienionych w wierszu 

WIERSZ B. FORMA "WIELKANOC" 

  

Święta za pasem, do pracy się bierzemy, 

mazurki i baby smaczne upieczemy. 

Pisanki, kraszanki razem dziś zrobimy, 

wszystkie kolorowe – bardzo się cieszymy. 

  

Upiekliśmy z ciasta baranka, zajączka, 

z posianej rzeżuchy będzie piękna łączka. 

W glinianym wazonie bazie i żonkile, 

a na nich z papieru kurczątka przemiłe. 

 

 

Kubuś - Wielkanoc - bajka dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU 

 

 

 Zabawa ruchowa z elementami liczenia 

 

– Podskocz 8 razy 

– Tupnij 5 razy 

– Zaklaszcz 2 razy itd. 

 

Przeliczanie z Zajączkiem Wielkanocnym 

 

Potrzebne będą maskotka lub obrazek Zajączka, liczmany. (to mogą być guziki, kapsle, 

klamerki  itp.) Zajączek ma problemy z liczeniem. Celowo podczas liczenia popełniamy 

błędy i prosimy dziecko, żeby nas poprawiało. Kładziemy na stole 10 klamerek i mówimy 

dziecku, że jest ich 7, dziecko nas poprawi, a jeżeli nie zauważy pomyłki to poproście dziecko 

o przeliczenie klamerek itp. 

(Zabawę powtarzamy, zmieniamy warianty) 

 

 

 Kurczaczki i jajka – porównywanie liczebności zbioru: ,,więcej ‘’,,mniej ‘’,,tyle samo’’ 

Kładziemy przed dzieckiem określoną liczbę kurczaczków i jajek (papierowe sylwety – 10), 

prosimy, żeby połączyło je w pary, pytamy czy każdy kurczaczek będzie miał swoje jajko. 



Kolejnym wariantem jest rozdzielanie pisanek po równo, żeby każdy kurczaczek dostał ,,tyle 

samo ‘’jajek. Następnie rozdzielamy kurczaki na dwie części –po lewej stronie kartki – 5 

kurczaków i po prawej – 5 kurczaków, rozdzielamy jajka tak, żeby raz po lewej stronie 

kurczaki miały ,,więcej’’ jajek, a raz ,,mniej’’.  Następnie pytamy dziecko, po której stronie 

kartki (lewa – prawa) jest ,,więcej ‘’lub ,,mniej’’ jajek? 

 

 

  
 Kurczaczki – utrwalanie zapisu graficznego cyfr od 1-10 

Kładziemy przed dzieckiem karteczki z cyframi (od 1-10). Prosimy, żeby włożyło do 

koszyczka    (pudełka) tyle jajek, kurczaków, ile napisane jest  na kartce. 

 

Pokoloruj rysunek 

 



DZIEŃ 3 ŚRODA  ALE JAJA 

 

JAK BARWIMY JAJKA 

 

Bajka o jajkach - Tajemnicza Kuchnia, Ciufcia.pl 
https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A 
Zapoznanie dzieci z przysłowiami  i powiedzeniami związanymi z jajkami np.: 

Jajko mądrzejsze od kury 

Czym skorupka za młodu  nasiąknie, tym na starość trąci 

Jajko Kolumba 

Kura znosząca złote jajko 

 

Zabawy sensoryczne 

Poszukiwanie jajek 

Pomoce: Jajka małe czekoladowe/plastykowe/drewniane/styropianowe/ 

Sposób wykonania: • Szukanie małych jajeczek (mogą być czekoladowe) schowanych w 

pudełku z ryżem lub innym materiałem sypkim. Wybieranie jajek ręką lub za pomocą dużych 

szczypiec. Wkładanie ich do pudełka 



Toczenie jajek 

Pomoce: jajko plastykowe/drewniane/styropianowe/piłka 

 Sposób wykonania: • Siadamy naprzeciwko siebie i turlamy do siebie jajkiem/piłką. 

 • Turlamy jajkiem / piłką do wyznaczonego celu. 

 • Turlanie jajkiem, na zasadzie kto najdalej poturla. 

Praca z rodzicem  Barwienie jajek kurkumą (kolor żółty): 

1. Do rondelka wlewamy około 500 ml wody, wsypujemy 1 opakowanie kurkumy (20 g) i 

dokładnie mieszamy. 

2. Wkładamy surowe jajka i gotujemy 7 minut. 

3. Odstawiamy do wystudzenia i co jakiś czas sprawdzamy intensywność zabarwienia. 

4. Gotowe jajka odkładamy na ręcznik papierowy do wysuszenia. 

 

 

 

Zwyczaje wielkanocne - zagadki 

 Po podwórku raźno człapie i pazurem w ziemi drapie. Kto to? Kura. 

 W święta zwykle biały na stole leży, na nim srebrne sztućce i piękne talerze. Co to? 

Obrus. 

 Jest zawsze jeden w całym kurniku. O świcie pieje kukuryku! Co to? Kogut. 



 Pleciony ze słomy albo z wikliny. W święta do kościoła go zanosimy. Co 

to? Koszyczek wielkanocny. 

 Choć już święta blisko, wiatr na dworze dmucha. Na talerzu, w domu 

kiełkuje... Rzeżucha.  

 Na wielkanocnym stole to ona króluje. Polana słodkim lukrem i gościom smakuje. Co 

to? Baba wielkanocna.  

DZIEŃ 4 CZWARTEK   ZABAWY WIELKANOCNE 

 

 

https://mamotoja.pl/jak-udekorowac-koszyczek-wielkanocny-zdjecia,wielkanoc-artykul,30874,r1p1.html
https://mamotoja.pl/wyhoduj-rzezuche-razem-z-dzieckiem,wielkanoc-artykul,8150,r1p1.html
https://mamotoja.pl/przepis-na-babke-wielkanocna,przepisy-przepis,9430,r2.html


 

 

 

 

POLICZ JAJECZKA I ZAZNACZ ODPOWIEDNIĄ CYFRĘ 

 

 

 



MALUJEMY JAJECZKA 

POMOCE: szablon jajka, klamerka , farby, małe pomponiki lub waciki 

 

 

Dzień 5    JUŻ  WIELKANOC 

„Świąteczne przygotowania” – układanie historyjki obrazkowej. 

Zadaniem dzieci jest ułożenie historyjki, opowiedzenie jej i określenie, jak czuli się ich 

bohaterowie – czy czuli zadowolenie, czy niezadowolenie. 

 

 

Zabawa słowna „ Wielkanoc” z wykorzystaniem fragm. rymowanki ( B. Merthan) 



 Dziecko i rodzic siadają naprzeciw siebie i podają  sobie jajko ( piłkę) mówiąc fragment 

rymowanki – 

 RAZ DWA TRZY TĘ PISANKĘ WEŹMIESZ TY. 

 Kto zostanie z jajkiem w ręku na koniec rymowanki musi powiedzieć słowo powiązane z 

Wielkanocą. Można podpowiedzieć dziecku  mówiąc, że zaczyna się np. P- palma, K- 

koszyczek. 

 

Ćwiczenia oddechowe „Koszyczek i jajeczka”, 

 Będą potrzebne: rysunek koszyczka, słomka, kolorowe, małe jajka wycięte z papieru, klej, 

kredki. 

 

Dzieci otrzymują rysunek koszyczka i kolorowe, papierowe pisanki. Mają za zadanie wyciąć 

pisanki i przenieść je do koszyczka ( wcześniej pokolorowanego ) za pomocą słomek. Kładą 

słomkę na papierowym jajku, wciągają powietrze w słomkę, zasysając jajko, przenoszą je do 

koszyka. Na koniec przyklejają jajeczka w koszyku. Powodzenia! 

Maks i Ruby: Parada Wielkanocna – bajki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=CmtqWLGWHWQ&ab_channel=TreehouseDirectPolska 

 

 



 

 

 

 

 

 


