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Kochane dzieci! Wielkimi krokami zbliżają się świata wielkanocne. Przed Wami klika zabaw, które mam nadzieję przyniosą Wam dużo 

radości! 

 

Poniedziałek 29.03.2021 

1 Ćwiczenia gimnastyczne – propozycja ćwiczeń przedstawionych w 

aplikacji Wordwall 

Zakręć kołem i wylosuj ćwiczenie gimnastyczne. Może mama/tatuś 

wykona je razem z Tobą? 

2 Praca z utworem literackim przeczytanym przez rodzica - wiersz 

Marii Terlikowskiej: "Każdy po sobie sprząta" 

Posłuchaj wiersza "Każdy po sobie sprząta" i odpowiedz na pytania:  

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,677ad-maria_terlikowska_kazdy.html 

1) czy zapamiętałaś/eś imiona dziewczynek z wierszyka? 

2) co znajdowało się w kącikach domu? 

3) czy potrafisz posprzatać po sobie Twoje miejsce do zabawy? 

3 Rozmowa o obowiązkach dzieci. "Lista obowiązków domowych" – 

tworzenie wspólnie z dziećmi listy czynności, które moga wykonać 

samodzielnie lub z pomoca rodziców. 

Czy dzieci również mają obowiązki? Stwórz z mamusią/tatusiem listę 

Twoich obowiązków. Zaplanuj, które z nich możesz wykonać przed 

świętami. 

4 Ekspresja słowna: "Porządki są potrzebne, bo..." Dokończ zdanie: "Porządki są potrzebne, bo..." 

5 Pląsy przy piosence: "Święta Wielkanocne"  - rozmowa na temat 

treści piosenki. 

Posłuchaj piosenki o świętach wielkanocnych.  

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g  

 

Wtorek 30.03.2021 

1 Ćwiczenia gimnastyczne – propozycja ćwiczeń przedstawionych w 

aplikacji Wordwall 

Zakręć kołem i wylosuj ćwiczenie gimnastyczne. Może mama/tatuś 

wykona je razem z Tobą? 

2 "Tropiciele bałaganu" – zabawa w odnajdywanie przedmiotów, 

zabawek, które zmieniły swoje położenie. 

Zamknij proszę oczy. Mamusia/tatuś zaraz zmieni położenie niektórych 

przedmiotów w pokoju. Ciekawe czy odgadniesz co się zmieniło. 

3 Rozwiązywanie zagadek na temat przedmiotów służących do 

sprzątania 

Rozwiąż zagadki: 

● Odkurzacz  http://zagadkidladzieci.net/Zagadki-dla-dzieci-

zwi%C4%85zane-z-odkurzaczem  

● miotła   http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-miotle-1192 

● pralka   http://zagadkidladzieci.net/Zagadki-dla-dzieci-

zwi%C4%85zane-z-pralk%C4%85 

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,677ad-maria_terlikowska_kazdy.html
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g
http://zagadkidladzieci.net/Zagadki-dla-dzieci-zwi%C4%85zane-z-odkurzaczem
http://zagadkidladzieci.net/Zagadki-dla-dzieci-zwi%C4%85zane-z-odkurzaczem
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-miotle-1192
http://zagadkidladzieci.net/Zagadki-dla-dzieci-zwi%C4%85zane-z-pralk%C4%85
http://zagadkidladzieci.net/Zagadki-dla-dzieci-zwi%C4%85zane-z-pralk%C4%85


● zmywarka  http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-zmywarce-536   

 

4 Pląsy przy piosence: "Piosenka o sprzątaniu domu"  - rozmowa na 

temat treści piosenki. 

Posłuchaj piosenki o sprzątaniu domu i spróbuj zatańczyć tak jak lubisz. 

Czy zgadasz sie ze słowami: "Skoro wszyscy razem w domu tym 

mieszkają/Wszyscy niech tak samo o porządek dbają"? 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w  

5 

 

Zabawa ruchowo-naśladowcza: "Robimy porządki" Pobaw się z mamusią/tatusiem w robienie porządków - biegaj swobodnie 

po pokoju. Na hasło rodzica np. odkurzam, wycieram kurze, myję okna, 

zbieram zabawki itp..., naśladuj dane czynności. 

Zadanie dodatkowe: a może posprzątasz naprawdę? Jest coś co potrafisz 

zrobić samodzielnie? 

 

Środa 31.03.2021 

1 Ćwiczenia gimnastyczne – propozycja ćwiczeń przedstawionych w 

aplikacji Wordwall 

Zakręć kołem i wylosuj ćwiczenie gimnastyczne. Może mama/tatuś 

wykona je razem z Tobą? 

2 Wykonaj jeden z eksperymentów. Eksperymenty z wodą: https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts  

Eksperymenty różne: https://www.youtube.com/watch?v=x7knRHgHt-s  

Eksperyment rodzinny: Sprawdź ile buziaków wywoła uśmiech 

mamy/taty 

3 Rozwiąż zagadki wielkanocne  https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc  

4 Wykonaj zadanie: Poproś mamusię/tatusia o wycięcie dziesięciu papierowych jajek.  

Wykorzystajcie je do zabaw w liczenie - poproś mamusię, aby rozłożyła 

przed tobą kilka jajeczek, a ty je przeliczysz. Następnie połóż jajeczka 

przed mamą i sprawdź czy poradzi sobie z liczeniem       Jeśli potrafisz 

podziel jajeczka tak, abyście mieli po równo/mniej od mamy/więcej od 

mamy. 

5 Wykonaj zadanie: Papierowym pisankom dorysuj oczka, buzię i nosek, tak aby jedna z nich 

była wesoła, druga smutna, a trzecia  zdziwiona. 

6 Na jutrzejsze zajęcia online przygotuj: Ocet, jajko, kubek (szklanka), talerzyk, nożyczki, blok techniczny 

kolorowy, kolorowe pisaki lub kredki 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-zmywarce-536
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts
https://www.youtube.com/watch?v=x7knRHgHt-s
https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc


 

Czwartek 01.04.2021 

1 Ćwiczenia gimnastyczne – propozycja ćwiczeń przedstawionych w 

aplikacji Wordwall 

Zakręć kołem i wylosuj ćwiczenie gimnastyczne. Może mama/tatuś 

wykona je razem z Tobą? 

2 Wiersz "Jajko" Jana Brzechwy  http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_j01.html 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

Jak zachowywało się jajko? 

Czy kura dawała mu dobre rady? 

Co się stało z jajkiem? 

3 Jajeczny eksperyment: https://www.youtube.com/watch?v=8ywdW2eRyTE  

4 Praca plastyczna : Zajączki Słodziaki https://www.facebook.com/onelittleproject/videos/559347998027322/Uzp

fSTQzNjI0MDk3NjQ0MTIzMjozMDE3NzE0MDk0OTYwNTYx/  

5 Pobaw się z mamą/tatą w zajączkowego berka. Zabawa jest odmianą zwykłego berka. Tylko, że będziecie się "gonić"… 

kicając. Uważajcie, aby było bezpiecznie      

 

Piątek 02.04.2021 

1 Ćwiczenia gimnastyczne – propozycja ćwiczeń przedstawionych w 

aplikacji Wordwall 

Zakręć kołem i wylosuj ćwiczenie gimnastyczne. Może mama/tatuś 

wykona je razem z Tobą? 

2 Zastanówcie się wspólnie, co przygotujecie pysznego na święta.  Pooglądajcie książki kucharskie lub przepisy na internecie. Poproście 

mamusię lub tatusia, aby pokazała Wam kuchenne przyrządy i 

urządzenia. Spróbujcie je nazwać      

3 Posłuchajcie bajki: "Mały Miś i pomocne dłonie" w wykonaniu 

misiowego wujka Maciej Barański. 

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

Pomyślcie, co dobrego możecie zrobić dla bliskiej osoby, której dawno 

nie widzieliście. Może zadzwonicie do niej? Nagracie dla niej krótki 

filmik? Wyślecie e-mailem zdjęcie na którym trzymacie plakat: 

"Kochamy cię"...Zróbcie coś dobrego! 

4 Narysuj żółtego kurczaczka. Jeśli potrzebujesz pomysłu jak to 

zrobić, znajdziesz go tutaj: 

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

5 Zaplanujcie rodzinny relaks. Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajeczka i kiełbaski, a także 

mokrego Dyngusa……       

http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_j01.html
https://www.youtube.com/watch?v=8ywdW2eRyTE
https://www.facebook.com/onelittleproject/videos/559347998027322/UzpfSTQzNjI0MDk3NjQ0MTIzMjozMDE3NzE0MDk0OTYwNTYx/
https://www.facebook.com/onelittleproject/videos/559347998027322/UzpfSTQzNjI0MDk3NjQ0MTIzMjozMDE3NzE0MDk0OTYwNTYx/
https://www.youtube.com/watch?v=IMCsTfyTdWE
https://www.youtube.com/watch?v=fFvixdpdsjc


 


