
Propozycje działań dydaktyczno-wychowawczych 

 6.04-10.04.2020r. 

TEMAT: NADESZŁA WIELKANOC 

Drodzy Rodzice!!! 

Ponieważ nie możemy poprzez kontakt osobisty, dlatego z tego miejsca życzymy  

Wam i Naszym małym Muchomorkom przede wszystkim  

Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych. Do szybkiego zobaczenia.  

         Wychowawczynie  

 

PONIEDZIAŁEK:  6.04.2020 

1. MOWA: Słuchanie wiersza A. Widzowskiej pt. ,, Wielkanoc”. 

Rozmowa rodzica z dzieckiem na podstawie wiersza: 

1.Z czego robi się pisanki? 

2. Co wkładamy do koszyczka Wielkanocnego? 

3. Co robimy w lany poniedziałek? 

4. Co Ci się kojarzy ze Świętami Wielkanocnymi? 

 

1. Kurko, proszę, znieś jajeczka,  3. Przy śniadaniu Wielkanocnym 

Śnieżnobiałe lub brązowe,   podzielimy się święconką 

Ja z nich zrobię na Wielkanoc   i buziaka dam mamusi, 

Cud –pisanki kolorowe.    Zajączkowi i kurczątkom. 

2. Do koszyczka je powkładam,  4. ,, Śmigus-dyngus”- ktoś zawoła, 

Z chlebkiem, babką lukrowaną,   tatę wodą popryskamy, 

Potem pójdę je poświęcić    mama będzie zmokłą kurką, 

Z bratem, siostrą, tatą, mamą.   Bo to poniedziałek lany! 

 

2. ZESTAW ZABAW  RUCHOWYCH:  

http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/ (wyboru zabaw dokonuje  rodzic). 

 

 

http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/


WTOREK:  7.04.2020 

1. MUZYKA: Słuchanie piosenki pt. ,, Pisanki”.  

Zachęcamy do rozmowy na podstawie wysłuchanego utworu.  

1.Jakie kolory mogą mieć kraszanki? 

2.Czy w piosence każdy będzie miał w koszyczku pisankę? 

3. Co można namalować na Wielkanocnych jajkach? 

4. Co, oprócz pisanek znajduje się na Wielkanocnym stole? 

5.Czy lubisz Święta Wielkanocne? Dlaczego? 

 

2. PLASTYKA:  Lepienie jajek różnej wielkości z masy solnej. 

Potrzebne będą: mąka, sól, woda, miska, szklanka, rękawiczki jednorazowe. 

Proszę odmierzyć do miski tyle samo mąki i soli w proporcjach np. pół szklanki mąki, 

pół szklanki soli, stopniowo dodając wodę i mieszając. Konsystencja masy musi być 

elastyczna. 

ŻYCZYMY POWODZENIA i czekamy na zdjęcia 

 

ŚRODA:  8.04.2020 

1. ZESTAW ZABAW  RUCHOWYCH:  
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/ (wyboru zabaw dokonuje  rodzic). 
 

2. MOWA: Rozmowa nt. ,, Co znajduje się w koszyczku Wielkanocnym?” 

Pokazywanie dziecku poszczególnych przedmiotów i wyjaśnianie ich symboliki: 

CHLEB: symbolizuje ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić 

sobie dobrobyt i pomyślność. 

JAJKA: są symbolem nowego, rodzącego się życia. 

WĘDLINA: jest symbolem dostatku, bogactwa i dobrobytu. 

SÓL I PIEPRZ: symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę. 

BARANEK: jest symbolem Chrystusa. – Branka Bożego, który zwyciężył śmierć. 

Wkładana do koszyczka figurka baranka jest zazwyczaj wykonana z cukru, czekolady, 

lub chleba. 

CHRZAN: jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok. 

 

CZWARTEK:  9.04.2020 

1. MUZYKA: Inscenizacja ruchowa do piosenki pt. ,, Kłótnia w koszyku”. 

Dziecko może w tańcu wykorzystać różne rekwizyty, np. chustki, apaszki, itp. 

2. MATEMATYKA:  Zabawa dydaktyczna pt. ,, Puzzle cyfrowe”. 

Puzzle należy pociąć na części. Dziecko układa i opowiada, co przedstawia obrazek. 

Dziecko podejmuje próby przeliczenia elementów w trakcie ich układania. 

 

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


 
 

Zachęcamy również do rodzinnego układania puzzli online związanych z tematyką 

Wielkanocną na stronie.  

 

PIĄTEK:  10.04.2020 

1. PLASTYKA: Ozdabianie  pisanki Wielkanocnej. 

Technika dowolna: można pokolorować, wykleić plasteliną lub kuleczkami z krepy. 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/Wielkanoc


 

 

2. ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH: 

http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/ (wyboru zabaw dokonuje  rodzic). 

 

PROPOZYCJE INNYCH DZIAŁAŃ: 

1. ZAJĘCIA PRZYRODNICZE – ZAŁOŻENIE HODOWLI RZEŻUCHY: 

Potrzebne będą: spodek, wata, nasiona rzeżuchy, woda. 

Sposób wykonania: dziecko układa delikatnie watę na spodku, wysypuje rzeżuchę i 

ją podlewa. Umieszcza spodek z nasionami na parapecie okna. Rodzic przypomina 

dziecku o regularnym podlewaniu i obserwowaniu wzrostu rzeżuchy. Tłumaczy też 

dziecku związek rzeżuchy ze zbliżającymi się Świętami. 

2. ROZPOZNAWANIE JAJKA ZA POMOCĄ DOTYKU ( potrzebne będą: jajko 

ugotowane na twardo i czarodziejskie pudełko). Rodzic umieszcza jajko w pudełku a 

zadaniem dziecka jest rozpoznać je po dotyku. 

3. STEMPLOWANIE PISANKAMI Z ZIEMNIAKÓW: ( potrzebne będą: farby, 

pędzle, ziemniaki przekrojone na pół, małe karteczki). Dziecko maluje farbami 

kolorowe paski na przekrojonym ziemniaku i odbija dwu kotnie ten sam wzór na 

małych karteczkach. 

4. ZABAWA ORTOFONICZNA: zwierzęta z wielkanocnego koszyczka. 

http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/


Potrzebne będą: wiklinowy koszyczek, cukrowy baranek, kurczaczek z waty, pisanka 

z namalowanym kogutem, czekoladowy zajączek. 

Dziecko naśladuje głosy i ruchy zwierzątka, które wylosuje z koszyczka. 

 

5. WYKONANIE BARANKA Z MASŁA: kto z Państwa posiada foremkę to 

proponuje dziecku, aby pomogło wykonać masłowego baranka. Można też podciąć 

próby rzeźbienia bez foremki. Życzymy milej zabawy i Spokojnych Świąt 

Wielkanocnych. 

 

PROPOZYCJE ZABAW W RAMACH BIEŻĄCEJ POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ: 

ROZWIJANIE FUNKCJI POZNAWCZEJ - PERCEPCJI 

WZROKOWEJ: 

Zabawa pt. ,, Jajka na łyżce” :  

Potrzebne będą: duża łyżka, jajko ugotowane na twardo, skakanki/linki. 

Skakanki wyznaczają miejsce startu i mety. Zadanie dziecka polega na przeniesieniu 

jajka na łyżce od startu do mety, tak, aby nie spadło ono z łyżki. 

ROZWIJANIE FUNKCJI POZNAWCZEJ - PERCEPCJI SŁUCHOWEJ: 

Naśladowanie odgłosów mieszkańców łąki, np. żaba, mucha, bocian. 

ROZWIJANIE FUNKCJI RUCHOWEJ –MOTORYKA MAŁA: 

Lepienie z plasteliny/modeliny babki Wielkanocnej. 

Propozycje ciekawych stron www: 

 

mojedziecikreatywnie.pl 

zdalne lekcje.pl 

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

panimonia.pl 

edukacja.edux.pl 

zdrowoisportowo.edu.pl 

szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

http://www.kolorowankionline.com/ 

http://domowyprzedszkolak.pl 
http://www.buliba.pl/ 

http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php 
pisupisu.pl 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/oddzial-przedszkolny2
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
https://panimonia.pl/
http://www.edukacja.edux.pl/
http://zdrowoisportowo.edu.pl/
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
http://www.kolorowankionline.com/
http://www.kolorowankionline.com/
http://domowyprzedszkolak.pl/
http://domowyprzedszkolak.pl/
http://www.buliba.pl/
http://www.buliba.pl/
http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php
http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php
http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4


JĘZYK ANGIELSKI 

Propozycja na ten tydzień (06.04.2020-10.04.2020) 

 

Grupy Muchomorki 
 

Temat 1: Easter Bunny 

Zapraszam do wspólnego śpiewania i pokazywania! 
Pokoloruj zajączka! 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g


Temat 2:The Way The Bunny Hops 

                                
Powtarzaj rymowankę! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc


LOGOPEDIA 

Propozycje na ten tydzień (06.04.2020-10.04.2020r.) 

Drogi rodzicu! Wykonaj z dzieckiem ćwiczenia! 

Wiosenna gimnastyka buzi i języka 

 

Drogi rodzicu! Ćwicz i baw się ze swoim dzieckiem! 

Kreatywne dwiczenia logopedyczne 

Karta pracy utrwalająca wymowę głoski sz 

  

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


LOGOPEDIA 
 

Propozycje na ten tydzień (06.04.2020-10.04.2020r.) 

                                    Drogi rodzicu! Wykonaj z dzieckiem ćwiczenia! 

                   Wiosenna gimnastyka buzi i języka 
 
 
 
 

 

Drogi rodzicu! Ćwicz i baw się ze swoim dzieckiem! 

Kreatywne dwiczenia logopedyczne 

Karta pracy utrwalająca wymowę głoski sz 
 

 
 

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

Ewert 
 
 

 

 

 

 

 

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


SPECJALIŚCI 

Tydzień: 06.-10. 04.2020r 
 
 

ZADANIA STYMULACJA OGÓLNOROZWOJOWA 
 

Umiejętności motoryczne:  
1.Kreślenie ręką w powietrzu dużych, płynnych, swobodnych ruchów 

w kształcie fal, kół. 
 

2.Zamalowywanie kredkami małych przestrzeni. 

 
1.Lepienie z masy solnej na temat „Wielkanocne jajko”. 

Czego potrzebujemy do przygotowania masy solnej? 

Podstawą udanej masy solnej jest właściwa proporcja składników. Choć wiadomo, że masa 

powstaje z soli, mąki i wody, trudno ją zrobić idealną, dodając składniki „na oko”. Najlepsza 

masa solna powstaje według takich proporcji: 

 1 miarka soli (drobnoziarnistej)  

 1miarka mąki  

 1/2 miarki wody  

 

 



Umiejętności poznawcze 

1. Rozwiązywanie zagadek tematycznych. 
2. Rozpoznawanie przedmiotów po dotyku. 

3.Nazywanie przedmiotów na obrazkach. 

ZAJĘCIA REWALIDACJA 
 

Zabawy rozwijające percepcję wzrokową 
 

Wyszukaj różnice między obrazkami 

 

 



Pokoloruj obrazek wg kodu 

 

 

 

 

 



INNE DZIAŁANIA  - PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 

 

„Zajączek ze skarpetki” 

 

 

 

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…” 

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

 

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://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,46884e2.html


 
 

ZAJĘCIA WCZESNE WSPOMAGANIE DZIECKA 
 

ZAJĘCIA Z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM: 

utrwalanie poprawnego chwytu narzędzia pisarskiego (ćwiczenia precyzyjnych 

ruchów), 

kolorowanie, szlaczki grafomotoryczne  

 

                

https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/smieszna-kolorowanka-

wesolego-alleluja/ 

stymulacja poprzez gry i zabawy dydaktyczne, wykorzystanie naturalnych sytuacji, 

np. czytanie i oglądanie książeczki- ZAGRAJCIE WSPÓLNIE W DOWOLNĄ GRĘ 

PLANSZOWĄ. MIŁEJ ZABAWY

 

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE W RAMACH WCZESNEGO 

WSPOMAGANIA ROZWOJU  
 

 
 

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


INTEGRACJA SENSORYCZNA 

Proszę postępować zgodnie z filmikiem � 

 

WORECZKI SENSORYCZNE  

MEMORY SENSORYCZNE 

GNIOTKI SENSORYCZNE 

ZABAWY Z PODUSZKAMI 

   

Miłych sensorycznych wrażeń 

 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE-WWR 
 

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 wykonać taki masaż, prześlij proszę zdjęcia. 

Nauka rozumienia i wymowy pierwszych słów 

Drogi Rodzicu oglądaj z dzieckiem film i powtarzaj słowa! 
 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu! 

https://www.facebook.com/przedszkolewjasieniu/videos/677777672975683/
https://www.facebook.com/mamaprzedszkolanka/videos/2487033458293751/
https://www.facebook.com/101062864701554/videos/1548852248620144/
https://www.facebook.com/sensum.mobile/videos/217964282641720/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=o6oCf10v-o4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FfuxVYE1Sdw


 


