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Witam! Na poranne rozbudzenie proponuję...taniec! 

„Taniec  z  gazetami” –  włączcie  muzykę  (swoją  ulubioną),  połóżcie  gazetę  lub  małą

poduszeczkę na głowie i tańczcie, próbując utrzymać prawidłowe ustawienie głowy.

Słuchanie  piosenki „Pisanki, pisanki” 
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY 

Tekst piosenki: 

Pisanki, pisanki, jajka malowane 

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki jajka kolorowe, 

na nich malowane bajki pisankowe. 

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance piękne opowiastki.

Poruszanie się pod dyktando

Idź do przodu cztery kroki i zrób w miejscu dwa podskoki.

Teraz w lewo kroków pięć, przysiad, podskok, ściśnij pięść.

Idź do tyłu cztery kroki i zrób w miejscu trzy podskoki.

Teraz w prawo kroki dwa i od nowa – tralala.

Posłuchajcie wiersza Doroty Kossakowskiej „Pisanki zająca”

Zając szuka pisanek. - Gdzieś w tym miejscu były. Przecież dwie kurki jajka zostawiły. Sam

pisanki malowałem w kropki kolorowe. Żółte kwiatki oraz kreski i liście brązowe. Aż tu

nagle ktoś wychodzi – dwa kurczaczki drobne. Do pisanek zająca wcale niepodobne. 

- Jakie zwierzęta występowały w wierszu?

- Jak nazywa się mama kurcząt?

- Jak nazywa się tata kurcząt?



 

 

„Podziel” – zabawa słowna. Dzieci podają dowolne słowa i dzielą je na sylaby i głoski. 

„Liczymy jajka” – doskonalenie umiejętności liczenia (możecie zapisać działania)

- Pierwsza kura zniosła 3 jajka, a druga kura zniosła 4 jajka. Ile jajek zniosły obie kury?

- Jedna kura zniosła 5 jajek, a druga zniosła 3 jajka. Ile jajek zniosły kury razem?

- Pierwsza kura zniosła 2 jajka, druga zniosła 5 jajek, a trzecia zniosła 3 jajka. Która kura

zniosła najwięcej jajek? Która kura zniosła najmniej jajek? Ile jajek zniosły wszystkie kury

razem?

-  Wszystkie  kury  zniosły  razem  10  jajek.  Gospodyni  zabrała  kurom  6  jajek.  Ile  jajek

zostało?

- Kury miały 6 jajek. Gospodyni zabrała im 6 jajek. Ile jajek zostało?

Czy policzycie wszystkie pisanki? Ile to jest: 5 + 7 + 9 = ? (trudne!:-) takie zadania robi się

w szkole).

Pisanki dodane – teraz rymy są poszukiwane:)

„Wielkanocne  rymy” –  zabawa  słowna  –  szukamy  rymów  do  słów  związanych

z Wielkanocą, np.: 

jajeczko – ciasteczko

koszyczek – kamyczek

babka – żabka 

żurek – ogórek 

baranek – wianek 

zajączek – pączek

mazurek – pagórek 



Rymy ułożone, jeszcze chwilka i zadania na wtorek będą zakończone:) Policzcie, proszę, ile

w Waszym domu jest: 

A  teraz  przeczytajcie  napisane  poniżej  wyrazy –  które  z  nich  są  związane  z

nadchodzącymi świętami?

Kot    BARANEK    basen

LAS      JAJKO       samolot    
KAWA     BUTY      lalka            

KOSZYK       pisanki        LATO

       BABKA          WIELKANOC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcraftingwithreny.com%2F%3Ffbclid

%3DIwAR3Pu1cXBXJcZomR9L-uYcGkrT8N1_DHHP_3V5HVS2Flj-0iwqfc6S-

pYwk&h=AT2pNL3XBxpnAKPVTzRMlLr6E-



n3tipQoHNwkcpAk3VZw7LGG7dSbRxDPrNjxpFqOm-

c5ycFaIJqfO5XRUpcvlLTPScAIKtliiNzBOlc_ECjFQlqHTTFCF48AaWw5Er2Fb0INkoiew&__tn_

_=-UK-R&c[0]=AT09E0AKr16gszjT0jh3-

UN4Xq85v9aAadfuRP65aRd_bUT5AQydkaJuYVp1hMoImjcMrnEwptSme8b-

2QwWPLatH_JH2VYFYyqRWMXLybDIJc07N60ztLyR_ROg7TLeDrWcsRwJ0qkbdFBxagCya05

9TkWFPaRhO6fvQcw4a96nThKJ_WDbbqsCaFXHZvc0FWle6gmCf0cydKgFfgjDoYPR

Mam jeszcze kilka propozycji dla chętnych dzieci:)

Wiosenny motyl

Co będzie potrzebne do wykonania tego pięknego motyla: szablon motyla, kolorowy papier

w kolorach:  różowym,  niebieskim,  zielonym,  żółtym,  pomarańczowy,  czerwonym,  klej,

nożyczki, opcjonalnie cekiny.

Kolorowy papier tniemy na paski papieru mniej więcej o szerokości 1,5 cm. Nie jest to

łatwe  zadanie,  ale  to  będzie  dla  Waszych  rączek  świetne  ćwiczenie:)  Paski  najkrótsze

powinny mieć długość  2 cm (na zdjęciu  różowe),  kolejne  paski  powinny być o 0,5 cm

dłuższe.  Po  wycięciu  pasków  z  papieru  zginamy  je  na  pół  i  sklejamy  końce.  Tak

zostawiamy.  Przechodzimy  do  wypełnienie  tułowia.  Środek  motyla  smarujemy  klejem

i przyklejamy cekiny. Jeśli nie mamy cekinów możemy je zastąpić np. kolorowym papierem

albo  zwykłą  folią  aluminiową.  Można  też  środek  pokolorować.  Następnie  paski

przyklejamy w skrzydłach motyla tak jak na zdjęciu poniżej.
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Narysuj  obok  rozwiązanie  rebusów  (jeśli  nie  macie  w  domu  drukarki  narysujcie

rozwiązanie rebusów na kartce:-)
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