
Zadanie nr 2. 

Wyklej pisankę kolorowymi kulkami z plasteliny lub bibuły. 

 

 



Zadanie nr 3. 

Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem niezbędnych 

przyrządów. Pamiętaj o bezpieczeństwie i odpowiednim stroju.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I 

 

Zadanie nr 4.  

Postaraj się zapamiętać słowa nowej piosenki. Śpiewaj ją wspólnie  

z rodzicami i rodzeństwem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

 

„Pisanki, kraszanki”.  

1. Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

a przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

uświetniły nasze wielkanocne święta. 

2. Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

czy zdobiona woskiem i pofarbowana. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne… 

3. Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 

aż goście świąteczni do drzwi zapukali.  

Wielkanocni goście czasu nie tracili,  

potłukli pisanki, jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne… 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Zadanie nr 5. 

Wybierz jeden z podanych wierszy i naucz się go na pamięć. 

Porozmawiaj z rodzicami o jego treści, dowiedz się, co oznaczają 

niezrozumiałe dla Ciebie wyrazy.  

 

   Wierszyki wielkanocne  

           1.             Idą Wielkanocne święta, 

każda mama jest zajęta. 

Pierze prasuje dużo sprząta 

i po kuchni wciąż się krząta. 

Zaraz koszyczek przystroi dookoła, 

aby zanieść go do kościoła. 

Wkłada ciasto i baranka, 

obok chleba jest pisanka, 

którą dzieci malowały 

siedząc w domu przez dzień cały. 

My też pamiętamy że są święta, 

niech każda twarz jest uśmiechnięta. 

A gdy siądziemy przy białym obrusie 

przypomnimy o Zmartwychwstałym Chrystusie. 

Podzielimy się jajkiem, złożymy sobie życzenia 

i niech nam się spełnią wielkanocne marzenia. 

    

                             2.          Słońce mocniej grzeje, 

ciepłe już  poranki, 

a my z naszą babcią 

robimy pisanki. 

Mama piecze ciasta, 

kupiła baranka. 

My jej pomagamy 

od samego ranka. 

Bo już nadchodzą 

Wielkanocne Święta 

i cała rodzina jest uśmiechnięta. 

 

 

 



Zadanie nr 6. 

Zakoduj kratki odpowiednim kolorem, zgodnie z instrukcją oraz utrwal 

pisownię i wygląd graficzny poznanych cyfr.  



 



Zadanie nr 7.  

Wykonaj karty pracy. 

 

„Olek i Ada A+ 4-latek cz. 2”: str. 30, 31. 

„Olek i Ada A+ 4-latek wyprawka plastyczna”: karty nr.: 22 (krowa),  

24 (kurczątka w gnieździe)  

„Olek i Ada A+ 4-latek książka”: str. 58, 59.  

 

„Olek i Ada B 5-latek cz. 4”: str. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.  

„Olek i Ada B 5-latek wyprawka plastyczna”: karta  B (podpisy), karty C, D, E 

(ilustracje), karta G.   

„Olek i Ada B 5-latek książka”: str. 60, 61, 62, 63, 64, 65.  

 

 

                         Na zakończenie pragnę życzyć  

                Państwu, dzieciom i Waszym rodzinom, 

               aby te Święta Wielkanocne przepełnione  

                były pokojem, miłością i odpoczynkiem  

              w gronie najbliższych. Niech radosny dzień  

             Zmartwychwstania Pańskiego odnowi Waszą     …….     

.             wiarę i wniesie nadzieję w codzienne życie.  

                                Wesołego Alleluja! 

 


