
GRUPA MOTYLKI 

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ: 06.04-10.04.2020 r 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE: 

Temat: Wielkanoc 

Poniedziałek - 6.04.2020 

Mowa: słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych  

*Jajko to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się nim przed 

rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. W ludowych 

wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem, zapewniało urodzaj w polu i w 

ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Z jajka wykluwa się kurczątko, które jest symbolem nowego 

życia. 

*Pisanki dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii. 

*Chleb jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się z nim i wspólne spożywanie jest od 

najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i poczucia wspólnoty. 

*Palemka miała chronić ludzi, zwierzęta, domy przed ogniem, czarami i złem tego świata. Niezwykłą 

moc daje jej gałązka wierzby- drzewa najwcześniej okrywającego się zielenią. 

*Mazurki przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie lukrowanie i dekorowanie bakaliami, 

przypominają wyglądem  maleńkie tureckie dywaniki. 

*Chrzan, a także przyprawy- pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej Męce Chrystusa. Dawniej 

śniadanie wielkanocne rozpoczynało się od zjedzenia całego korzenia chrzanu, żeby ustrzec się od bólu 

zębów i brzucha. 

*Baranek z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa Odkupiciela. 

Stawiano go po środku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad i uciech wierni nie zapominali o 

religijnym charakterze świąt. 

* Kiedy gospodynie wypiekały baby drożdżowe, kuchnia musiała być zamknięta na klucz. Ktoś obcy 

bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu głośną rozmową albo złym wzrokiem. Wyjętą z pieca 

babę kładziono na poduszki i do chwili ostygnięcia przemawiano do niej szeptem 

*Zajączek obwieszcza wiosenną odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono z grzesznikami, którzy 

odbyli oczyszczającą pokutę. Potem zaczął obdarowywać dzieci łakociami i prezentami. 

Odpowiedz całym zdaniem na pytania:  

1. Co jest podstawowym pokarmem człowieka? (chleb) 

2. Kto obdarowywuje dzieci łakociami i prezentami? (zajączek) 

3. Co dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii? (pisanki) 

4. Kogo Stawiano go po środku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad i uciech wierni nie 

zapominali o religijnym charakterze świąt? (Baranka) 

5. Co kładziono na poduszki i do chwili ostygnięcia przemawiano do niej szeptem? (babę) 

 



Karta pracy: 

* Rysuj po śladach rysunków drugich połówek pisanek. 

 

Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych:  

(cały tydzień, wyboru zabaw dokonuje rodzic) 

Wtorek- 7.04.2020 

Plastyka: 

Pokoloruj koszyczek zgodnie z kolorami kropek 

 

Muzyka:  

Rodzinne słuchanie i nauka piosenki o tematyce świątecznej: 

„Święta tuż, tuż” (kto umie ten śpiewa)  

Środa- 8.04.2020 

Mowa:słuchanie wiersza Władysława Broniewskiego „Śmigus” 

Śmigus! Dyngus! Na uciechę                                              

z kubła wodę lej ze śmiechem! 

Jak nie kubła, to ze dzbana, 

Śmigus-dyngus dziś do rana! 

http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08


Staropolski to obyczaj, 

Żebyś wiedział i nie krzyczał, 

gdy w Wielkanoc, w drugie święto, 

będziesz kurtkę miał zmokniętą. 

Rozmowa na temat wiersza. 

- Co to jest śmigus- dyngus? 

- Co to znaczy staropolski obyczaj? 

- Kiedy obchodzi się śmigus-dyngus? 

Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych (cały tydzień, wyboru zabaw dokonuje rodzic) 

Czwartek- 9.04.2020 

Muzyka: Rodzinne słuchanie i nauka piosenki o tematyce świątecznej: 

„Święta tuż, tuż” (kto umie ten śpiewa)  

Matematyka: Wielkanocne zabawy matematyczne 

Piątek-10.04.2020 

Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych (cały tydzień, wyboru zabaw dokonuje rodzic) 

Plastyka: 

„Pisanki wielkanocne” –technika dowolna  

INNE DZIAŁANIA 

Warsztaty eksperymentalne- Uciekający pieprz 

 

 

 

 

Zagadki dotykowe- Co ukryłam/em w pudełku? 

(przedmioty związane z Wielkanocą, apaszka do zasłonięcia oczu) 

http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08
https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-matematyczne.html
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
https://mamadu.pl/135855,jak-zrobic-pisanki-latwe-sposoby-na-piekne-pisanki-wielkanocne


Rodzic wyjmuje z pudełka przedmioty związane z Wielkanocą. Dziecko z zasłoniętymi oczami 

odgaduje, co otrzymuje do rąk, np. Koszyczek, baranka,zajączka,bazie,serwetkę. 

Zabawy przy wspólnym stole – układanie puzzli, gry planszowe 

Propozycje ciekawych stron www: 

 mac.pl/edukacja-przedszkolna 

 mojedziecikreatywnie.pl 

 zdalne lekcje.pl 

 edukacja.edux.pl 

 https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ 

 panimonia.pl 

 zdrowoisportowo.edu.pl 

 szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

Propozycje zabaw w ramach bieżącej pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( 6.04-10.04) 

Rozwijanie funkcji ruchowej- motoryka duża 

 wrzucanie na odległość - do tej zabawy wystarczy zwykłe wiadro lub plastikowy pojemnik i coś, czym 

będziecie bezpiecznie rzucać do jego środka. Mogą być to piłeczki, baloniki czy maskotki.  

Z czasem zwiększaj odległość kosza od dziecka – będzie musiało inaczej układać ciało, aby trafić do 

celu. 

Rozwijanie funkcji ruchowej- motoryka mała: 

 lepienie, ugniatanie, wyklejanie z plasteliny, modeliny lub innych mas plastycznych 

Rozwijanie funkcji poznawczej- wzrokowej: 

- lustrzane odbicia- dzieci dobierają się parami. Staja naprzeciwko siebie. Jedno z nich wykonuje ruchy, 

drugie je naśladuje. 

 

ZADANIA STYMULACJA OGÓLNOROZWOJOWA: 

 

1. ĆWICZENIA MANUALNE I GRAFOMOTORYCZNE 

 lepienie, ugniatanie plasteliny, modeliny, mas plastycznych 

https://panimonia.pl/…/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/ 

 nawijanie i zwijanie włóczki, przewlekanie przez otwory 

 nawlekanie koralików 

2. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE PODSTAWOWE POJĘCIA MATEMATYCZNE: 

Ćwiczenia pojęć czasowych: 

 określanie pory dnia 

 poznanie nazw i kolejności dni tygodnia, pór roku 

 poznawanie cech wielkościowych (mały- duży )     

https://autyzmwszkole.com/matematyka/ 

3. INNE DZIAŁNIA: utrwalanie poprawnego mycia rąk, samodzielnego  ubierania się 

 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE: 

Wiosenna gimnastyka buzi i języka 

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR20X6ueDHiaA4nY5Egg6doJrQo42oQ2SNiRIlFXlmcRAJkms76ay-Yl2Go
https://autyzmwszkole.com/matematyka/


 

Drogi rodzicu! Ćwicz i baw się ze swoim dzieckiem! 

Kreatywne dwiczenia logopedyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q 

Karta pracy utrwalająca wymowę głoski sz 

 

Miłej zabawy! Czekam na zdjęcia, relacje z dwiczeo. Pozdrawiam! Eliza Ewert 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q


 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO- EMOCJONALNE:  

1.Rysowanie sytuacji wywołujących radość i smutek 

Dziecko otrzymuje dwie kartki. Na jednej rysuje siebie w sytuacji, kiedy czuje smutek, a na drugiej- w 

sytuacji kiedy jest radosne i zadowolone. Potem dziecko powinno opowiedzieć o swoim obrazku. 

2.Masażyk do wiersza D. Gellner  ,,Wiatr i chmurki” 

Tam za lasem-dz. pociera plecy rodzica 

Tam za górką- rysuje na plecach górkę 

Wiatr dokuczał-przeciąga palcami po plecach rodzica 

Małym chmurkom-dz. rysuje chmurki na plecach 

Aż się chmurki popłakały 

I deszcz padał                                -uderza palcami obu dłoni 

Przez dzień cały 

 

ZAJĘCIA INTEGRACJA SENSORYCZNA: 

 

Proszę postępować zgodnie z filmikiem : 

1. WORECZKI SENSORYCZNE  

2. MEMORY SENSORYCZNE 

Miłych sensorycznych wrażeń  

 

ZAJĘCIA REWALIDACJA: 

1. Zabawy rozwijające percepcję wzrokową 

 Wyszukaj różnice między obrazkami 

https://www.facebook.com/przedszkolewjasieniu/videos/677777672975683/
https://www.facebook.com/mamaprzedszkolanka/videos/2487033458293751/


 
 

 

 Pokoloruj obrazek wg kodu 

 
 

 



 
 

 

INNE DZIAŁANIA  - PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 

 

„Zajączek ze skarpetki” 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8


ZAJĘCIA PSYCHOLOG: 

1. Wspieranie rozwoju emocjonalnego – Zabawa „Lustro” 

Dziecko stoi naprzeciwko rodzica, który jest lustrem. Dziecko ma za zadanie pokazywać różne miny 

wyrażające emocje, a rodzic próbuje je dokładnie powtórzyć. Potem następuje zamiana ról. 

2. Wspieranie rozwoju emocjonalnego – zabawa „Minuta na…”  

3. Wspieranie rozwoju emocjonalnego – „Łączenie obrazków z emocjami – karta pracy” 

Zadaniem dziecka jest połączenie połówek obrazków w taki sposób, aby powstały całe obrazki. 

Następnie można nazwać powstałe emocje. 

 

 

 

 

https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,46884e2.html


ZAJĘCIA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA: 

1. ZAJĘCIA Z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM: 

utrwalanie poprawnego chwytu narzędzia pisarskiego (ćwiczenia precyzyjnych ruchów), 

kolorowanie, szlaczki grafomotoryczne  

 

 
 

stymulacja poprzez gry i zabawy dydaktyczne, wykorzystanie naturalnych sytuacji, np. czytanie 

i oglądanie książeczki- ZAGRAJCIE WSPÓLNIE W DOWOLNĄ GRĘ PLANSZOWĄ.  

MIŁEJ ZABAWY 

 

 

2. ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE  

 
1. Wspieranie funkcji poznawczych – zabawa „Czego tu nie ma”  

2. Wspieranie funkcji poznawczych – karta pracy „Piłki i kółka” 

zad.1. Pokaż najmniejszą piłkę. A teraz największą piłkę. Pokazuj kolejno coraz większe piłki.  

zad.2. Wytnij kółka i ułóż/przyklej je od największego do najmniejszego. Pokazuj kolejno coraz mniejsze kółka. 

Pokoloruj tak jak chcesz.  

 

 

 

https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/smieszna-kolorowanka-wesolego-alleluja/
https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,49157fb.html


 

3. ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ: 

Masaż logopedyczny 

Rozpoczęcie masażu powinno być poprzedzone wykonaniem kilku ruchów głaskających w okolicach 

barków, szyi, głowy. Stanowi to dla dziecka komunikat uprzedzający o naszej czynności, a co 

najważniejsze w pewnym stopniu może zapobiec nieprzyjemnym doznaniom czuciowym dla dzieci z 

obronnością dotykową. Początkowo należy się skoncentrować na buzi dziecka, jego policzkach, nosie, 

wargach i stopniowo przechodzić do wnętrza jamy ustnej (E. Minczakiewicz, 2001, s. 44). Przed 

przystąpieniem do masażu należy dokładnie oczyścić nos dziecka. Masaż wykonujemy palcami. Do 

masowania zewnętrznej części buzi dziecka można użyć oliwki ułatwiającej ruch palców. Ruch palców 

powinien być spokojny, rytmiczny. Ważne jest przemawianie do dziecka, opowiadanie o wykonywanej 

czynności. Formy ruchu podczas masażu to: lekkie rozgłaskiwanie, poszczypywanie, opukiwanie, 

wibrowanie, uciskanie, wykonywanie kółek, spirali. Zalecane jest wykonanie masażu przed każdym 

posiłkiem (M. Wiśniewska: „Wspomaganie rozwoju dziecka…”, IMPULS, Kraków 2010). 

Drogi rodzicu! Jeśli udało Ci się wykonad taki masaż, prześlij proszę zdjęcia. 

Nauka rozumienia i wymowy pierwszych słów 

Drogi Rodzicu oglądaj z dzieckiem film i powtarzaj słowa! 

 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu! 

 

Czekam na wasze karty pracy. Pozdrawiam! Eliza Ewert 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=o6oCf10v-o4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FfuxVYE1Sdw


4. ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ: 

 

 

1. Gniotki sensoryczne 

2. Zabawy z poduszkami 
 

 

JĘZYK ANGIELSKI: 

Temat 1:Five Little rabbits 

Zapraszam do wspólnego śpiewania! 

 

 

https://www.facebook.com/101062864701554/videos/1548852248620144/
https://www.facebook.com/sensum.mobile/videos/217964282641720/
https://www.youtube.com/watch?v=ga0ML4TzQSE


 

Temat 2:Easter Vocabulary 

Drogi rodzicu! Kliknij tutaj a następnie na obrazki i powtarzaj z dzieckiem słownictwo związane z Wielnanocą 

Zapraszam do wykonania karty pracy 

 

 

 

https://www.anglomaniacy.pl/easterDictionary.htm

