
Temat tygodnia: Wielkanoc (06-10.04.2020) 

 
1. Rozmowa z dzieckiem na temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej ,,Gipsowe pisanki” (do pobrania poniżej) 

https://drive.google.com/open?id=1nLwhmE3CWsMhCKf8f7f_2slNb0Rg_6Ao 

2. Zadania w fioletowej książce cz.3 strony 72-80 (proszę rozłożyć te zadania na cały tydzień-

dostosować do możliwości dziecka - można po trochę, a częściej) 

3.Wykonanie koszyczka wielkanocnego - Wyprawka plastyczna (fioletowa teczka), karta nr 3 

4. Odkrywamy literę F – pobieramy i słuchamy bajki o literce F (napisanej przez Joannę 

Białobrzeską, a czytanej przeze mnie) (do pobrania poniżej) 

https://drive.google.com/open?id=166Kzxyxxbo_hkEJbrKf2O597D5xWObJP 

 

 a następnie: 

- wymieniamy jak najwięcej słów rozpoczynających się głoską F. 

- wykonujemy zadania w książkach: 

> dzieci starsze książka ,,Litery i liczby" str.58 - 61 + zadania matematyczne str. 62-63 

> dzieci młodsze książka różowa; wszystkie zadania związane z literą F i Wielkanocą 

P.S Zanim dzieci zaczną piać literę w książce, niech najpierw napiszą palcem na stole lub w 

powietrzu.  

5. Szukamy rymów do słów związanych z Wielkanocą (np. jajka-bajka, itp.), dzielimy te 

słowa na sylaby/głoski. 

6. Kilka słówek związanych z Wielkanocą w języku angielskim znajdziecie tutaj  

https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE 

 

7. Zachęcam do wykonania gry planszowej. Potrzebne pionki i kostka. Wystarczy na kartce 

papieru narysować pola (zdecydowanie więcej niż tu poniżej) 

 

START         META 

 

Zaznaczyć Start i Metę. Oznakować pola (np. pole z jajkiem oznacza, że bierzesz z koszyczka 

1 jajko-jajka można zrobić z plasteliny lub wyciąć z papieru). Wygrywa ten kto na mecie 

będzie miał więcej jajek. To bardzo podstawowa wersja. Można dodawać pola, które 

pozwalają na dodatkowy rzut kostką, utratę kolejki, przesunięcie się , np. o 3 pola do przodu 

lub do tyłu itp. 

 

7. Zachęcam, by na podany adres mailowy (j.olendzka@zs.turosnkoscielna.pl) wysyłać 

zdjęcia z Waszych domowych przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Zdjęcia umieścimy na 

stronie internetowej naszej grupy, by podzielić się z innymi naszą aktywnością. 

 

8. Zachęcam również do układania z dziećmi życzeń świątecznych. Chętnie przeczytam 

życzenia napisane samodzielnie przez dzieci na klawiaturze komputera lub napisane 

odręcznie i sfotografowane (Okazja do utrwalania poznanych liter:) 

 

Pozdrawiam i życzę cudownych, spokojnych, pełnych nadziei na lepsze jutro Świąt 

Wielkanocnych. 

                       Joanna Olendzka 
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