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Temat kompleksowy 

WIELKANOC

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej:

-uważnie słucha wiersza

-udziela odpowiedzi na pytania

-potrafi głoskować

-zna tradycje i zwyczaje wielkanocne

-dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10

-potrafi opisać kolejność wydarzeń na obrazkach

-potrafi wykonać pracę plastyczną

-liczy w zakresie 10

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

-śpiewa piosenkę

-odkrywa literę f, F*

KALENDARZ 

POGODY 

Codziennie

Jaka jest pora roku?

Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?

Opowiedz o tym jaka dzisiaj jest pogoda, czy świeci słońce, jest ciepło czy zimno? 

W tym tygodniu wykonujemy zadania w książce na stronach 72-80
WIERSZYK/

OPOWIADANIE/

BAJKA

Poniedziałek

Instrukcja dla Rodzica: 

I zadanie

Proszę przeczytać dziecku wiersz i zadać do niego pytania.

Dziecko odpowiada na zadane pytania.

Słuchanie wiersza  E. Skarżyńskiej  ,, 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!

Pytania

 Jakie zbliżają się święta?
 Jakie czynimy do nich przygotowania?
 W jaki sposób dekorujemy mieszkania?
 Jakie tradycje związane są ze świętami?

II Zadanie

Odkrywanie   litery f: małej , wielkiej,   drukowanej, pisanej 

Rodzic prosi aby dziecko:

1) wymienił słowa rozpoczynające się głoską f;

2) wymieniło głoski w słowach: farba, Franek;

3) określiło  miejsca samogłosek i spółgłosek w słowach farba, Franek

4) opisało wygląd liter f,F

zadania   dodatkowe *

Napisz Literkę „F” i ozdób ją wg własnego pomysłu.

Narysuj obrazki kilku wyrazów rozpoczynających się na głoskę „F”

Spróbuj przegłosować wyrazy rozpoczynające się głoską F ( farby, film, foka, flet, firanka, 

fala, figle, )



Praca z książką 

Karta pracy książka cz. 3,nr 72

Karta pracy książka cz. 2, nr 58-61

EDUKACJA 

MATEMATYCZNA

Wtorek

Instrukcja dla Rodzica

I zadanie:

Wskazówki dla Rodzica:

 Dziecko rysuje na kartce 10 pisanek i je wycina nożyczkami ( 3 pisanki żółte, 4 zielone, 2 
czerwone, 1 biała) Próbujemy stworzyć krótkie zadania z treścią np.:

Ania włożyła do koszyczka 5 żółtych  pisanek, Jaś pomalował jeszcze  3 pisanki i dołożył 
do koszyczka. Ile pisanek mają Jaś i Ania w koszyczku?

( czytamy dzieciom zadanie i prosimy żeby w tym samym czasie układało pisanki, jeśli 
ułoży poprawnie, prosimy o zapis matematyczny działania). 

 Dzieci ćwiczą dodawanie na pisankach.

Dodatkowo zadajemy pytanie, których pisanek jest więcej, a których mniej.

np. 2 pisanki i 4 pisanki to razem 6 pisanek

Dzieci zapisują działanie matematyczne na kartce za pomocą cyfr i znaków.

np. 2+4=6

II zadanie 

Instrukcja  dla Rodzica:

Dziecko układa w rzędzie 8 klocków , liczy je głośno i mówi, ile ich  jest. Rodzic zabiera 2 
klocki i pyta: Czy teraz jest tyle samo klocków? Dziecko ponownie przelicza i mówi o ile 
jest klocków mniej.

Instrukcja dla Rodzica

Praca z książką 

Karta pracy cz. 2, nr 62-63 ( w tym ćwiczeniu dzieci liczą figury po prawej i po lewej 
stronie, porównują liczby i wpisują odpowiednie znaki)



MOWA 

ŚRODA

Instrukcja dla Rodzica

Proszę aby dziecko opowiedziało co widzi na obrazkach a następnie powiedziało co po 
kolei się wydarzyło.

Źródło:     https://pl.pinterest.com/gowackazajc/historyjki-obrazkowe/

Wyrazy do głoskowania:  jajka, kura, kurczak

Zabawa ruchowa przy muzyce Modesta Musorgskiego ,, Taniec kurcząt w 
skorupkach’’(dziecko zamienia się w kurczątko, które przy nagraniu muzyki wykluwa się 
z jajka i wyrusza zwiedzać świat w rytm muzyki)

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84

Praca z książką 

Karta pracy cz. 3,nr 74, 75

ZADANIA 

PLASTYCZNE

/TECHNICZNE 

Czwartek

Instrukcja dla Rodzica

Praca plastyczna ,,Koszyczek’’

Instrukcja dla Rodzica

Z plastikowej butelki odcinamy dno. Z pozostałego fragmentu wycinamy rączkę do 
koszyczka. Na brzegu koszyczka, mniej więcej w równych odstępach, robimy dziurki. 
Również w rączce robimy po jednej dziurce. Przy pomocy taśmy klejącej mocujemy rączkę
koszyczka we właściwym miejscu. Przez otworki koszyczka oraz rączki przewlekamy 
wstążeczkę. Na końcu zawiązujemy kokardkę. 

Przykład 



Źródło: https://ekodziecko.com/wielkanocny-koszyczek-z-plastikowej-butelki

Praca z książką 

Karta pracy cz. 3,nr 76-77

ĆWICZENIA 

RUCHOWE, 

GIMNASTYKA, 

ZABAWY MUZYCZNE

Piątek

Zadanie I

Piosenka Hopla, hopla! 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c

Hopla, hopla! 

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa 

Skacze zając hopsasa! (4x) 

Wskoczył zając do kurnika,

 Zebrał jajka do koszyka.

 Z nich pisanki zrobił sam

 I w ogródku schował nam.

 Ref. Hopla, hopla, raz i dwa 

Skacze zając hopsasa! (2x) 

 Już pisanki znaleźliśmy,

 Były w trawie i wśród liści. 

Ozdobimy nimi dom, 

Bo pisanki po to są.

 Ref. Hopla, hopla, raz i dwa 

Skacze zając hopsasa! (4x)

Zadanie II



Instrukcja dla Rodzica

Proszę położyć na podłodze sznurek , zadaniem dziecka jest:

-chodzenie po sznurku przodem, tyłem, bokiem,

-przeskakiwanie przez sznurek przodem i tyłem,

-przeskakiwanie nad sznurkiem bokiem obunóż lub z nogi na nogę

Karta pracy cz.3, nr 78,79.80
INNE DODATKOWE 

WSKAZÓWKI DLA 

RODZICÓW I DZIECI 

Wychowawca/Nauczyciel pełni dyżur telefoniczny codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach np. 10:00-12:00 i jest do Państwa dyspozycji w razie potrzeby porozmawiania, 
wyjaśnienia, wsparcia. Zachęcam również dzieci do telefonicznych rozmów ze mną. 


