
Temat dnia: Życzenia wielkanocne  
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Grupa „Elfy” 

 

• Oglądanie kart świątecznych, zwracanie uwagi na powtarzające się motywy 

świąteczne. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

    Dzieci oglądają karty świąteczne związane z Wielkanocą. Odnajdują na nich motywy     

świąteczne (symbole), nazywają je. Dzieci próbują samodzielne układać życzenia świąteczne 

dla swoich bliskich       

 



• Zabawy kartami świątecznymi – zajęcia matematyczne. 

Układanie zadań. Wykonywanie działań matematycznych na konkretach (kartach 

świątecznych) dowolna ilość kart świątecznych (przynajmniej6) Czytamy dzieciom zadanie: 

Mama postanowiła wysłać karty z życzeniami świątecznymi do babci Zosi, cioci Krysi, wujka 

Edka i pradziadka Adama. Dzieci układają odpowiednią liczbę kart. Niestety, zabrakło jej 

jednego znaczka. Odłożyła więc jedną kartę na bok i poszła do skrzynki pocztowej tylko z 

tymi, na których nakleiła znaczki. Ile kart mama wrzuciła do skrzynki pocztowej? 6-latki 

układają działania matematyczne i je odczytują (4-1= 3)  

5-latki pokazują wynik na palcach. Zachęcam dzieci, aby same wymyśliły treść zadania i je 

wspólnie z rodzicem rozwiązały. 

 

• Moja kartka świąteczna- praca plastyczna, potrzebne będą: kartka z bloku technicznego, 

kredki świecowe, farby plakatowe w ciemnych kolorach, zaostrzony patyczek. Dzieci 

dokładnie kolorują całą powierzchnię kartki z bloku technicznego kredkami świecowymi w 

różnych kolorach. Następnie pokrywają kartkę farbą w ciemnym kolorze i odkładają do 

wyschnięcia. Po wyschnięciu wydrapują wzór, używając zaostrzonego patyczka. Zwracamy 

uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się ostrymi 

narzędziami. 

Puzzle świąteczne- rodzic rozcina kartki świąteczne (lub obrazki dostępne poniżej) na kilka 

mniejszych kawałków; zadaniem dzieci jest złożenie kartki w całość. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

• Osłuchanie z piosenką "Święta z jajkiem i zającem" improwizacja ruchowa do 

piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=IE-7LP7YVQ0 

1.Skacze drogą zając, skacze pomalutku. 

Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku. 

Kic,kic,kic cichutko, skrada się do domu. 

Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne. 

2.Idą chłopcy drogą, idą pomalutku. 

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą 

i dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 

Karta pracy 5 latki, cz. 4, nr 56 

Dzieci: − liczą pisanki po lewej i po prawej stronie, kolorują prostokąt przy tych pisankach, których 

jest więcej, kończą rysować szlaczek według wzoru 

Karta pracy 6 latki, cz. 4, nr 68 

Dzieci: − liczą pisanki, wpisują odpowiednie liczby i znaki, czytają zapisy, 

kończą rysować szlaczek według wzoru 

Karta pracy 5 latki, cz. 4, nr 57 

Dzieci: − kolorują rysunek pisanki według podanego kodu, 

- słuchają rymowanki mówionej przez rodzica, a następnie powtarzają ją podczas kolorowania, 

 − kończą rysować szlaczek według wzoru z poprzedniej karty. 

Karta pracy 6 latki, cz. 4, nr 69 

Dzieci: − obliczają działania, kolorują odpowiednio rysunek pisanki 

− słuchają rymowanki mówionej przez rodzica, a następnie powtarzają ją podczas kolorowania, 

 − kończą rysować szlaczek według wzoru z poprzedniej karty 

https://www.youtube.com/watch?v=IE-7LP7YVQ0

