
 

 

Dzień 4  1.04.2021 Temat dnia  Życzenia wielkanocne 

Cele ogólne 

•  wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych, 

•  rozwijanie sprawności rachunkowych, 

•  kształcenie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej. 

 

Cele operacyjne 

Dziecko: 

•  formułuje życzenia poprawne pod względem gramatycznym, 

•  pokazuje na palcach wynik liczenia, układa działania matematyczne do wypowiedzianej słownie treści zadania, 

•  koloruje odpowiednią liczbę prostokątów, wpisuje odpowiednie liczby i znaki, czyta zapisy, 

•  oblicza działania i koloruje odpowiednio rysunek pisanki, 

•  wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej. 

 

Przebieg dnia 

 

1.  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. Następnie te same symbole wskazują na tablicy graficznej lub na dużym zdjęciu. 

 

2.  Wykonanie karty świątecznej. 

Dla  dziecka: kartka z bloku technicznego, kredki świecowe, farby plakatowe w ciemnych  

kolorach, zaostrzony patyczek lub dłutko. 

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 lub dłutka. 

Rodzic. zwraca uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się ostrymi narzędziami. 

 

3. Poranna gimnastyka wg wierszyka: 

 

Ręce w przód, 

ręce w górę, 

i podskokiem aż pod chmurę. 

Ręce w dół, 

ręce w bok, 

nogi wykonują skok. (Wykonują podskok obunóż w miejscu). 

Wszyscy ćwiczą bez wyjątku, (Maszerują w miejscu). 

zaczynamy od początku. 

 

4. Oglądanie różnych pisanek. Wskazywanie takich samych. 

Szablony dwóch koszyków, obrazki pisanek.  

Wkładanie przez rodzica pisanek z koszyczków, przeliczanie ich przez dzieci. 

Ile pisanek jest w pierwszym koszyczku?  

Ile pisanek jest w drugim koszyczku?  

Ile pisanek jest w koszyku po prawej stronie? 

Ile pisanek jest w koszyku po lewej stronie? 

 Liczenie wszystkich pisanek w koszyczkach. 

Porównywanie liczebności pisanek w koszyczkach, określanie gdzie jest więcej, gdzie mniej, o ile więcej i o ile mniej.  

 

 



 

 

 

5. Dzieci 5 letnie Karta pracy, cz. 4, nr 56, 57 

Dzieci: 

 − liczą pisanki po lewej i po prawej stronie, kolorują prostokąt przy tych pisankach, których jest więcej, 

− kończą rysować szlaczek według wzoru, 

- kolorują  rysunek  pisanki  według  podanego kodu, 

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

 − kończą rysować szlaczek według wzoru z poprzedniej karty. 

Dzieci 6 letnie Karta pracy, cz. 4, nr 68,69 

Dzieci: 

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

− kończą rysować szlaczek według wzoru, 

− obliczają działania, kolorują odpowiednio rysunek pisanki, 

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

 − kończą rysować szlaczek według wzoru z poprzedniej karty. 

6. Zabawy na świeżym powietrzu, spacer. 

 

7. Znajdź 10 różnic 

 
 



8. Dopasuj do siebie skorupki z jajek i pokoloruj. 

 

 

 
 



Do wydruku 2 razy pomoce do zad. 4 

 
 

 

 



Do wydruku po 2 razy pomoce do zad 4. 

 


