
Materiały do zadań zdalnych dla grupy II.  

Tydzień  06.04 -09.04.2020r. 

„Wielkanoc” 

1. Zadanie 

 – słuchanie wiersza pt .”Koszyczek dobrych życzeń” 

I. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku,  

a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku.  

Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak.  

Dziwi się biały baranek: O! Kto to wszystko będzie jadł?? 

II. Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł,  

a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń.  

Gdy marzenia spełnić chcesz, coś z koszyczka szybko bierz!  

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości! 

III. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała.  

Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała.  

Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat,  

lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł?? 

- rozmowa na temat treści wiersza, próby wymyślania melodii, próby odtwarzania treści za 

pomocą ruchów swojego ciała i rekwizytów (można wyciąć z papieru ) 

 

 

 

 

 

 



2.Zadanie 

-kolorowanie obrazka przedstawiającego wielkanocny koszyczek.  
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3.Zadanie 

Symbole wielkanocne i ich znaczenie 

-poznanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych 

 

 

4.Zadanie 

-zabawy z literą  Ł,ł  na wyrazie podstawowym( łatka, łodyga, łopata ) 

-analiza słuchowa i synteza słuchowa wyrazów :wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski, 

dzielenie wyrazów na sylaby, przeliczanie głosek, wymyślanie wyrazów na podana głoskę 

-podkreślanie w tekście drukowanym poznanej litery, kolorowanie obrazków,  można 

wykorzystać gazety 

Filmik Nauka Alfabetu „UBU poznaje literkę Ł” 

https:/dzieciakiwdomu.pl/- aplikacja dla dzieci do nauki czytania 



 

 

 



 

 

 



5.Zadanie 

-zabawy poznajemy liczby, domino, rozpoznawanie liczb ze słuchu, porównywanie liczb, 

porządkowanie liczb 

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

 

 



6.Zadanie 

-dekorowanie pisanek- szybki tani  efektywny i ekologiczny sposób dekorowania pisanek 

wspólnie z dziećmi. Filmik Moje Dzieci Kreatywne https:/ mamotoja.pl>Rodzina>Świeta 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



7.Zadanie 

-zabawy badawcze -„Wokół jajka”  dziecko może badać zachowanie jajka surowego i 

ugotowanego- wkładając je do kolejno przezroczystego naczynia z wodą. Obserwują ich 

zachowanie. Do wody w przezroczystym naczyniu wkładają surowe jajko i dosypują 

stopniowo sól (około 10 łyżeczek soli).Obserwują co się dzieje z jajkiem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



8.Zadanie 

Wielkanoc to radosne święto. Oto kilka tradycyjnych zabaw z wielkanocnymi pisankami dla 
całej rodziny. Mają nam zapewnić nam pomyślność przez cały rok. 

Toczenie                                                     

Przeciwnicy siadają naprzeciw siebie przy stole i toczą pisanki po jego blacie. Wygrywa ten 
czyja pisanka nie zostanie zbita i oczywiście nie spadnie ze stołu. W nagrodę zabiera pisankę 
przeciwnika. 

Stukanie 

Zawodnicy siadają naprzeciwko siebie. Należy uderzyć jajkiem o jajko partnera. Wygrywa ten 
zawodnik, którego jajko nie będzie zbite. 

Rzucanie 

Pary stają w odległości 1 metra od siebie i jednocześnie rzucają do siebie jajka. 
Jeśli je złapią I pisanki są całe odsuwają się o metr i rzucają znowu. 
Wygrywa para która odsunie¸się od siebie na największą odległość. 

Przenoszenie 

Podzielcie się na dwie grupy. Z jednej strony pokoju ustawiamy pełne koszyki, a z drugiej - 
puste. Każda z drużyn dostaje po jednej łyżcei koszyk z taka samą liczbą jajek. Zadaniem 
drużyn jest jak w najkrótszym czasie przenieść jajka do pustego koszyka na drugim końcu 
pokoju korzystając z jednej łyżki. Zatem każdy zawodnik po odniesieniu jajka do pustego 
koszyka musi szybko wróić na miejsce i przekazać łyżkę kolejnemu zawodnikowi. Wygrywa ta 
drużyna, która jako pierwsza upora się z tym zadaniem. 

Turlanie 

Na podłodze lub na ziemi kredą narysujcie koło, wewnątrz którego układamy różne drobne 
upominki: mogą to być słodycze, breloczki lub malutkie maskotki. Każdy z zawodnikw 
otrzymuje pisankę podchodzi do koła i turla swoje jajko. Przedmiot, którego dotknie jajko, 
wędruje do zawodnika, który turlał pisanką.  



Szukanie 

Pisanki trzeba pochować w różnych miejscach domu (ogrodu). Dla każdego uczestnika 
zabawy trzeba również przygotować koszyczek do zbierania jaj. Podczas przyjęcia zawodnicy 
przeszukują każde pomieszczenie domu o ogrodu by znależć ukryte pisanki. Wygrywa ten, 
kto uzbiera ich najwięcej..  

Tor przeszkód 

Rozkłada się jajka na podłodze tak, żeby utworzyć tor przeszkód". Jedna wylosowana osoba 
ma przejść przez pokój z zawiązanymi oczami starając się nie rozgnieść żadnego jajka. 
Zadaniem pozostałych jest kierowanie tą osobą dając polecenia: "w prawo, w lewo, naprzód, 
do tyłu". 

 

Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby wszystkie karty ćwiczeń i zadań do 

wykonania dzieci gromadziły w teczce a póżniej przyniosą do przedszkola, 

obiecujemy nagrody. 



 


