
KOCHANE MOJE „GWIAZDKI”                       

 

06-10.04 2020 roku 

 

Oto kolejny tydzień, w którym nie możemy się spotkać. Proszę pracujcie w domu z rodzicami. 

Podaję Wam materiał, który przerabialibyśmy w przedszkolu w tym czasie przedświątecznym. 

Temat kompleksowy to „WIELKANOC 2020” 

 

PONIEDZIAŁEK: 

 

Praca z książką: 

Powiedz co dzieje się na obrazku?-przeczytaj tekst z rodzicami: dzieci nazwy obrazków, rodzice 

tekst (wyrazy). „Olek i Ada cz.4 str.50” 

Utrwalanie wiadomości na temat: tradycji wielkanocnych. 

 

Słuchanie piosenki „Wielkanoc”- zapoznanie ze słowami. 

 

1. Gdy przychodzi do nas wiosna,  

ciepła uśmiechnięta, 

to przychodzą razem z wiosną, 

Wielkanocne Święta. 

 

Ref: Święta, święta wielkanocne święta. 

Święta, święta wielkanocne święta. 

 

2. Barwne palmy wielkanocne 

pysznią się w wazonie, 

jajka w piękne różne wzorki 

są przyozdobione. 

 

Ref: Święta, święta wielkanocne święta. 

Święta, święta wielkanocne święta. 

 

3. Jest koszyczek ze święconką, 

w nim kilka pisanek, 

chleb, kiełbasa, chrzan i jajka, 

cukrowy baranek. 

 

Ref: Święta, święta wielkanocne święta. 

Święta, święta wielkanocne święta. 

 

4. W poniedziałek wielkanocnych 

jest świetna zabawa, 

Śmigus-dyngus wszystkim wodą 

leje już od rana. 

 

 

Pytamy i udzielamy odpowiedzi: 

• O czym jest piosenka ? 

• Co to jest śmigus-dyngus ? 

• Jakie potrawy kładziemy na wielkanocnym stole ? 

 



 

 

 

 

 

  

Wielkanocna bajeczka do opowiadania razem z mamą!!! 

Na popołudnie poniedziałkowe: 

 

 

 

 

Na wiejskim podwórku zniosła kurka cztery jajka. Schowała je w trawie i poszła szukać ziarenek. 

Ko-ko-ko – zagdakała. – Leżcie tu cichutko. 

Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od kury. Turlały się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je 

kot. 

– Mrau – powiedział. – Będzie z was pyszna jajecznica. 

– Nie, nie! – Trzęsły się ze strachu jajka. – Nie chcemy na patelnię! 

– Uciekajcie – ćwierkały wróbelki. – Schowajcie się przed kotem. 

– Nie dam się usmażyć! – zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie. Po chwili wróciło i 

zaśpiewało wesoło: 

Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. 

– Co ci się stało? – pytały pozostałe jajka. 

– Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem, tylko wielkanocną 

pisanką. Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i rzekło grubym głosem: 

To nie jajko, tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. Teraz wyglądało jak pisankowy tygrys w 

żółto-czarne paski. 

– Brawo! – ćwierkały wróbelki. 

– I ja też, i ja też! – wołało trzecie. 

Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło: 

– Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie! 

Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu. 

– Pospiesz się! – ćwierkały wróbelki. – Kot idzie. 

– Tylko jedno jajko? – mruczał kot. – Ugotuję cię na twardo. 

Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła mu pękać. 

– Teraz na pewno kot cię zje. 

– Trach-trach-trach! – skorupka pękła na małe kawałki i… wyszedł z niej żółty kurczaczek. 

Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał: 

– Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka! 

ZADANIE 

Wykonaj rysunek do opowiadania !!! 



WTOREK: 

 

Pokoloruj rysunek: 

Karty pracy książka  „Olek i Ada cz. 4 str.53” 

Ozdób jajka wg własnego pomysłu, dokończ rysować koguciki. Książka „Olek i Ada cz.4 str.53”. 

Opowiedz historyjkę obrazkową: wykorzystując obrazki z książki „Olek i Ada cz.4 str.54” 

Nadaj tytuły poszczególnym obrazkom. 

Rozwiązujemy zagadkę!!! 

 

Gdy skorupka pęka, 

wychodzi z jajeczka. 

Wygląda jak żółta, 

puszysta kuleczka. (kurczak!!!!) 

 

ŚRODA: 

 

Przeliczamy pisanki-porównujemy po, której stronie jest ich więcej (po lewej czy po prawej). 

Kolorujemy kwadrat po tej stronie, po której jest więcej jajek. 

Rysujemy szlaczek wg wzoru: 

Książka „Olek i Ada cz.4 str.56”. 

POWODZENIA!!! 

 

Porządki przedświąteczne!!!! 

Wspólnie z rodzicami sprzątamy w domu, w swoim pokoju, na półkach: ścieramy kurze, 

segregujemy i układamy zabawki, składamy swoje ubrania, wyrzucamy śmieci z szuflad !!! 

DRODZY RODZICE – proszę wytłumaczyć dzieciom, że wykonywanie prac porządkowych jest 

jedną z tradycji. 

 

CZWARTEK: 

 

Nauka na pamięć rymowanki: 

 

Pisanka, pisanka, 

jajko kolorowe- 

mieni się jak tęcza 

na niebie deszczowym. 

 

Kolorujemy rysunek pisanki, wg kodu podanego z boku książki. 

Wyrabiamy spostrzegawczość i utrwalamy liczebniki główne. 

Książka „Olek i Ada cz.4 str. 57”. 

 

Kochani Rodzice może w przygotowaniach do świąt i zrozumieniu niektórych tradycji pomoże 

Wam to opowiadanie-przeczytajcie go swojemu dziecku!!! 

  

„PAMIĘTNIK KASI”– B. Kosmowskiej 

 

Sobota 

Już niedługo Wielkanoc- mama powiedziała, że jutrzejsza niedziela jest całkiem inna. Nazywa się 

ją Niedzielom Palmową. Nie wyjaśniła dlaczego. Za to obiecała, że wszystko się wyjaśni, gdy 

pójdziemy na przedświąteczny kiermasz.. 

Niedziela 

Z wrażenia nie mogłam zasnąć. A kiedy wstałam rano, od razu wyjrzałam przez okno, żeby 



sprawdzić, ile palm wyrosło w naszym ogrodzie. Nie było żadnej !!! 

Tata najpierw się śmiał z tych moich palm. Potem wytłumaczył, że tak się nazywa świąteczna 

ozdoba, którą kiedyś robiono z różnych gałązek. Dziś wyplata się palmy nawet z kolorowych 

słomek, traw i papierków. Zobaczyłam je na kiermaszu i bardzo mi się podobały. Jedną z nich 

kupiliśmy i została poświęcona. Mama uważa, że będzie chroniła nasz dom przed nieszczęściem 

albo złośliwymi sąsiadami. Czekamy z Krzysiem, kiedy palma zacznie działać cuda. 

Poniedziałek 

No i stało się !!! 

Palma wcale nie chroni przed nieszczęściem!!! 

Dziś mama ogłosiła wielkie porządki w całym domu!!! I jeszcze usłyszeliśmy, że sprzątanie jest 

świąteczną tradycją. To był dość męczący dzień ale w naszym domu zapachniało wiosną. 

Środa 

Po południu przyszła pani Matysiak ze skargą, że Krzyś i ja zostawiamy rowery pod jej furtką. 

Postawiliśmy je tam na chwilę i to była niesłuszna pretensja. Musieliśmy kupić złotą palmę. 

Piątek 

Mama powiedziała, że jest post, a my bardzo chcieliśmy jeść na obiad spaghetti z sosem!!! 

Na szczęście wieczorem bawiliśmy się w malarzy jajek !!! To wielka frajda przygotować ładny 

koszyk ze święconką. Krzyś patrzył z wielkim smutkiem na pęto kiełbaski w koszyku i żałował, że 

trzeba na nią poczekać aż do świątecznego śniadania. 

PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT!!! znowu jest niedziela ala już świąteczna!!! 

Dziś możemy leniuchować i jeść pyszne dania. 

Robimy to z radością z pysznych dań najbardziej cieszy się tata. 

A my z Krzysiem mniej, bo po smacznych ciastach nic już nie możemy zjeść. Najbardziej uroczyste 

było śniadanie. Założyłam swoją nową sukienkę. Nawet Krzyś wyglądał tego dnia bardzo 

elegancko jak powiedziała mama. 

Poniedziałek 

Tata mnie ostrzegał, abym uważała, idąc do Dorotki, bo choć nie pada deszcz mogę nagle mieć 

mokrą sukienkę . Śmiałam się z taty. A już po chwili bieglam do domu przemoczona do suchej nitki. 

Syn pani Matysiak i taki Robert z naprzeciwka wylali na mnie i moją nową sukienkę całe wiadro 

wody, krzycząc : -Śmigus-dyngus! Śmigus -dyngus! !! 

Poskarżyłam się rodzicom, ale powiedzieli, że dziś jest lany poniedziałek . I tego dnia łatwo poznać, 

kto zna się na świątecznych zwyczajach, a kto nie !. 

-Można się oblewać wodą, ale delikatnie -powiedział tata . 

-Kiedyś uważano, że oblana panienka szybciej wyjdzie za mąż ,a jeśli się obraża, długo będzie 

szukała męża -dodała mama . 

Pomyślałam, że tata ładnie oblał mamę wodą, skoro została jego żoną . I postanowiłam nigdy nie 

być żoną Roberta, choć Robert ma świetnego psa i siostrę Dorotkę, którą bardzo lubię . 

 No,,, chyba ze Robert nauczy się ładnie obchodzić święta ! 

 

Myślę, że podobało się wszystkim to opowiadanie!!!! 

Życzę zdrowych i pięknych Świąt w rodzinnym gronie!!! 

 

PIĄTEK: 

 

Praca z książką „Olek i Ada cz.4 str. 51” 

• Połącz liniami rysunki, których nazwy rozpoczynają się tak samo, pokoloruj trzy wybrane 

rysunki. 

• Ułóż z liter taki sam wyraz po prawej stronie jaki jest po lewej stronie korzystając z naklejek. 

Praca z książką „Olek i Ada cz.4 str.55” 

• Rysuj po śladzie. Ozdób jajko i królika. 

KOCHANI RODZICE PRZECZYTAJCIE !!! 

Wiosna była już całkiem ciepła i nadchodził czas przygotowań do Wielkanocy. 



W słoneczny sobotni poranek mama z córeczką 

zabierały się do malowania pisanek. W dużym 

wiklinowym koszu ułożyły ugotowane na twardo 

jajka, przygotowały kolorowe farby i właśnie 

zamierzały rozpocząć ozdabianie, gdy 

dziewczynka zorientowała się, że o czymś chyba 

zapomniały. 

- Mamo, czy na stole nie powinna leżeć cerata? 

Albo stare czasopisma? Bo ten piękny obrus od 

babci, to chyba pobrudzimy. 

Mama złapała się za głowę. Obrus był biały, 

ręcznie haftowany i wyjmowany z komody tylko 

na specjalne okazje. Malowanie na nim pisanek 

wróżyło wyłącznie trudne do usunięcia plamy. 

- Asiu, córeczko! - zawołała mama - Co ja bym 

bez ciebie zrobiła?! - rozejrzała się wokół w poszukiwaniu czegoś do przykrycia stołu - Chyba 

widziałam kilka niepotrzebnych numerów Przeglądu Sportowego w gabinecie taty. 

I mama z córką wybiegły z pokoju w poszukiwaniu gazet. Ledwo zniknęły za drzwiami, w 

koszyczku zapanowało poruszenie. 

- Jak myślicie, czym nas w tym roku pomalują? - spytało najmniejsze jajo na twardo – może 

barwnikami – rozmarzyło się – ja bym chciało być niebieskie. 

- W ubiegłym roku wszystkich malowały barwnikami przyniesionymi ze sklepu - rozgadało się 

na dobre jajko - Robiły w miseczce taki kolorowy basen i plum! wrzucały cię do niego. Po 

chwili byłeś pisanką - wiem, bo mi Kuba opowiadał. 

Kuba był puszystym domowym rudym kocurem. Puszystym w sensie lekkiej nadwagi. Mieszkał tu 

od zawsze. No, w każdym razie przybył do w mieszkania w tym samym momencie, w którym na 

świecie pojawiła się Asia. Byli więc rówieśnikami i w zasadzie nie odstępowali się na krok. Kuba 

nie chodził co prawda do szkoły, bo rzadko wpuszczano tam zwierzęta, ale za to jeździł z Asią na 

wycieczki poza miasto. Dziewczynka zabierała go nawet na zakupy. Podróżował wtedy w 

specjalnym koszyku wymoszczonym miękką poduszką i poznawał świat. Czasem jednak zostawał 

sam w domu, a wtedy albo ucinał sobie długą drzemkę, albo gawędził z różnymi przedmiotami 

znajdującymi się w domu. W ubiegłym tygodniu rozmawiał z niektórymi jajkami o Wielkanocy i o 

sposobach malowania pisanek. 

Pozostałe jajka też coś niecoś wiedziały o świątecznych tradycjach, ale chyba z innego źródła, 

bo nie podzielały entuzjazmu kolegi. 



 
 

ŻYCZĘ WSZYSTKIM RODZICOM I DZIECIOM 

ZDROWYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OD ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA 

I OBYŚMY SIĘ SZYBKO SPOTKALI !!!!!!!!!!!!!!!!! 


