
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 6.04.2020r 

Temat dnia: Wielkanocny stół 

 

1. „Zanieś koszyczek” – zabawa ruchowa równoważna 

Drogi Rodzicu pora „odkurzyć” koszyczek wielkanocny Proszę do 

koszyczka włożyć pisankę lub ugotowane jajko. Wyznaczyć trasę przez cały 

pokój, na jej końcu niech znajduje się miejsce na którym dziecko postawi 

koszyczek. Następnie proszę ułożyć kartki papieru tak aby dziecko je 

przeskakiwało obunóż (z zachowaniem bezpieczeństwa). Zabawa polega na 

tym, aby dziecko skakało tak żeby pisanka nie wypadła z koszyczka. Zabawa 

kończy się w momencie ustawienia koszyczka w wyznaczonym miejscu. 

Powtarzajcie ją ile razy chcecie proponuje zamianę dziecko-rodzic Udanej 

zabawy 

 

2.  „Świąteczne jajeczka”  

Proszę pokazać dziecku  ilustracje załączone w  PDF „Pisanki, kraszanki i 

inne”. Znajdują się tam jajka ozdabiane różną techniką – podana jest ich 

nazwa oraz jak się wykonuje taką ozdobę.  

Do tego zadania podaje także pytania, które mogą Państwo zdać dziecku w 

trakcie: 

- Czy wiesz kto znosi jajka? 

- Pisanka to ozdobione jajko. Czy wiesz kiedy robi się pisanki? 

 

3. Pisankowa karta pracy  

Proszę (w miarę państwa możliwości)o wydrukowanie karty pracy a jeśli nie 

jest to możliwe to pokazanie jej dziecku na ekranie. Zadanie z karty to 

„Wyszukiwanie takich samych pisanek”. 

 

 



4.  „Jajko” – zabawa relaksacyjna z masażykiem  

Siadamy z dzieckiem jedno za drugim, masujemy sobie plecy w takt 

wypowiedzianych słów wiersza - ruchy w trakcie masażu mają obrazować 

treść wiersza. Rodzic robi masażyk dziecku jako pierwszy, później następuje 

zamiana ról. Proszę powoli czytać tekst dziecku. 

 

Tu kropka, tam kreska x 2 ( stukamy lekko palcem w plecy dziecka) 

pisanka niebieska ,(„malujemy” kreski) 

tu kropka różowa,  („malujemy” kółko) 

pisanka gotowa. („malujemy” duże jajko) 

 
5.  „Wielkanocny stół”  

Proszę o przeczytanie wiersza E. Skarżyńskiej, wyodrębnienie istotnych 

akcentów dotyczących Wielkanocy, wyszukanie świątecznych elementów, 

przybliżenie wielkanocnej tradycji. Pomoże w tym Państwu także PDF o nazwie 

„WIELKANOC Najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa” 
 

E. Skarżyńska  

"Wielkanocny stół"  

 
 

Nasz stół wielkanocny  

haftowany w kwiaty.  

W borówkowej zieleni  

listeczków skrzydlatych  

lukrowana baba  

rozpycha się na nim,  

a przy babie -  

mazurek w owoce przybrany.  



Palmy pachną jak łąka  

w samym środku lata.  

Siada mama przy stole,  

A przy mamie tata.  

I my.  

 

Wiosna na nas  

zza firanek zerka,  

a pstrokate pisanki  

chcą tańczyć oberka.  

 

 

Wpuśćmy wiosnę,  

Niech słońcem  

zabłyśnie nad stołem  

w wielkanocne świętowanie  

jak wiosna wesołe! 

6.  „Wielkanoc czy Boże Narodzenie?”  

Zadanie polega na wyodrębnianiu elementów przynależnych do różnych 

świąt. Proszę wydrukować i wyciąć wspólnie z dzieckiem ilustracje 

przedstawiające elementy świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. 

Następnie nakleić je na dwie różne kartki tak aby dziecko widziało, różnice 

w świętach.  

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 





 
 



 
 

 

 

7. Karty pracy znajdować się będą w pfd  

 

 

ZADANIE SPECJALNE 

Drogi Misiu czy pamiętasz swoje zadanie specjalne z piątku? Jak tam 

twoje nasionka? Zaczynają już puszczać kiełki?  

 


