
Tematyka kompleksowa : Wielkanoc. 

01.04.2021. – czwartek  

Temat dnia : Wielkanoc za pasem. 

 

 

1. Rozwiązywanie zagadek o tematyce związanej ze Świętami Wielkanocnymi.  

Jajka ozdabiane,  
Pięknie malowane. /pisanki/  



Pośrodku pięknych pisanek,  

Stoi bielutki cukrowy… /baranek/  



Znajdziesz w niej bazie,  

Bukszpan – roślin wiele,  

Tydzień przed Wielkanocą  

Święcisz ją w kościele. /palemka/  



Pyszna zupa – pierwsza klasa!  
Jest w niej jajko, jest kiełbasa! /żurek/ 

 

 

Długie ma uszy,  

Jeszcze dłuższy skok!  

Na słodkości od niego  

Czekasz cały rok! /zajączek/ 

 

Żółciutka kuleczka,  

Co wychodzi z jajeczka. /kurczaczek/  

 

Pyszne ciasto na święta podane,  

Najlepiej smakuje lukrem polane! /baba wielkanocna/  

 

Z ziarnami lub biały,  
Najlepszy jest świeży.  

A jego kromeczka  

Też w koszyczku leży. /chleb/  

 

W ten dzień woda wokoło się leje,  

Każdy z nas, choć mokry, co chwila się śmieje. /śmigus – dyngus/ 

 

Wielkanocne  puzzle:  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=298280531877&pieces=28 

2. 2. Słuchanie opowiadania czytanego przez rodzica  . Można  zadawać pytania do opowiadania lub 

wymyślić inne zakończenie . 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=298280531877&pieces=28


https://www.bajkidoczytania.pl/wiosenna-bajka-wielkanocna 

 

 3. Malowanie wg wskazówek. Potrzebne będą: kartka, kredki. 

Rodzic określa gdzie i co dziecko musi namalować, np. na dole kartki namaluj trawę, na środku kartki będzie 

pasł się baranek, po jego lewej stronie jest mały kurczaczek, itp. 

 Wskazówka- używane wyrażenia: nad, pod, pomiędzy, po lewej, po prawej, dół, góra kartki ,itp. Rodzic 

również maluje, ale na osobnej kartce, aby potem sprawdzić czy rysunki są takie same. Można wykorzystać 

postaci z opowiadania powyżej. 

Hej kochane „Puchatki”    już za chwilę święta czy macie gotowe pisanki, kraszanki jeśli nie to zaproście 

rodziców i razem pokolorujcie jajka , a może  narysujcie Zajączka , który z pewnością szykuje się do spotkania     

z Wami w waszych domach .  

A może macie ochotę sami narysować pisankę? 

https://youtu.be/KhHkq52nraU 

A zająca ? 

https://youtu.be/v5eWWLhuMog 

 

Bardzo jestem ciekawa Waszych przygotowań do świąt , waszych pięknych prac  proszę razem z rodzicami 

zróbcie zdjęcia i  prześlijcie do mnie  - pani Jagoda    

 

jagodappzawada@gmail. com 
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