
   Drodzy Rodzice i moje Kochane Biedroneczki    

 

Witam wszystkich w kolejnym, poświątecznym tygodniu edukacji „na 

odległość”.  W dalszym ciągu, dzięki współpracy i wsparciu okazywanym przez 

Państwa, będziemy doskonalić zdolności, jakie posiadają Wasze dzieci.     

Kontynuujemy tematykę związaną z okresem Świąt Wielkanocnych. Mam 

nadzieję, że z łatwością poradzicie sobie z opracowanymi zadaniami. 

Ufam, iż niebawem spotkamy się w naszej przedszkolnej sali, gdzie  

z radością Was przywitam. Przesyłam Wam uśmiech, uściski i pozdrowienia.    

 

Beata Barbarzak  

 

 

Zadanie nr 1. 

Wybierz jedną z piosenek i spróbuj zapamiętać jej tekst. Śpiewaj wspólnie z 

rodziną lub indywidualnie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg  „Żółty kurczaczek” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44 „Idą kaczuszki”  

   

   

„Żółty kurczaczek”    „Idą kaczuszki” 

1..Ze skorupki wyskakuję,                            1. Idą kaczuszki, 

mama kurka mnie pilnuje.    trzymają swe brzuszki. 

A ja biegam tu i tam,     Ogonkiem ruszają, 

skrzydełkami macham Wam.    główkami kiwają. 

Ref. Żółta główka, żółty dziubek Ref. Kwa, kwa, kwa 2x  

żółty kolor bardzo lubię.     kwa, kwa, kwa, kwa, kwa!  

Żółty mam kubraczek cały,    2. Idą kaczuszki, 

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg
https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44


bo ja jestem kurczak mały.     mają krótkie nóżki. 

2. Jak słoneczko wszystkich cieszę,   Wszystkie się bujają, 

Taki ze mnie żółty śmieszek.    wesoło śpiewają. 

Każdy bardzo lubi mnie     Ref. Kwa, kwa, kwa… 

i się ze mną bawić chce.     3. Idą kaczuszki. 

Ref. Ze skorupki wyskakuję…    umyć swoje nóżki. 

        Skrzydłami machają,  

        W wodzie już pływają. 

        Ref. Kwa, kwa, kwa… 

 

Zadanie nr 2. 

Wykonaj wszystkie polecenia podane poniżej wielkanocnego koszyczka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Zadanie nr 3. 

Spróbuj odwzorować dane kroki taneczne, rozciągnij mięśnie i weź udział w 

proponowanej aktywności fizycznej. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6h5LieoWoa4 

https://www.youtube.com/watch?v=ml8t-toRMwc 

https://www.youtube.com/watch?v=ERbdjlvg6dg 

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

 

Zadanie nr 4. 

W okienku na dole narysuj tyle kresek, ile jest pisanek. Czerwoną kredką 

otocz w pętelkę największą pisankę, zieloną kredką najmniejszą, a 

pozostałe pomaluj według uznania.   

https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI
https://www.youtube.com/watch?v=6h5LieoWoa4
https://www.youtube.com/watch?v=ml8t-toRMwc
https://www.youtube.com/watch?v=ERbdjlvg6dg
https://www.youtube.com/watch?v=YteMhrQvfCo


Zadanie nr 5.  

Wykonaj karty pracy. 

 

„Olek i Ada A+ 4-latek cz. 2”: str. 32, 33. 

„Olek i Ada A+ 4-latek wyprawka plastyczna”: karta C.  

„Olek i Ada A+ 4-latek książka”: str. 56, 57, 60, 61.  

 

„Olek i Ada B 5-latek cz. 4”: str. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.  

„Olek i Ada B 5-latek wyprawka plastyczna”: karta  F.  

„Olek i Ada B 5-latek książka”: str. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.  

 


