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Życzenia wielkanocne

Zajęcia 1. Zabawy kartami świątecznymi – zajęcia matematyczne. 

 • Zabawa słowna. Piłka. Dziecko toczy piłkę do wybranego partnera, mówiąc: Z okazji nadchodzących świąt 
wielkanocnych życzę ci dużo zdrowia.  odpowiedz: Dziękuję, wzajemnie i piłka toczy się dalej, składamydziecku 
życzenia według własnego pomysłu, ale zawarte w jednym zdaniu.  

• Liczenie kart świątecznych. W kopercie umieszczamy 10 kart świątecznych. ( dzieci 6-letnie) 6 kart ( dzieci 5-letnie) 
Prosimy, aby dzieci wyjęły zawartość koperty, ułożyły jedną kartę obok drugiej, policzyły karty (raz od prawej 
strony, raz od lewej strony) i pokazały wynik na palcach.  Zwracamy uwagę na fakt, że – bez względu na kierunek 
liczenia – liczba kart się nie zmieniła. 

• Budowanie domów z kart świątecznych. Liczenie wykorzystanych w tym celu kart. Prosimy , aby dziecko 
zbudowało domy, wykorzystując jak największą liczbę kart, i policzyły, ile kart wykorzystały w tym celu. 

 • Układanie z kart rytmu wystukiwanego przez Rodzica. Wystukujemy  prosty rytm. (umawiamy się, że przerwy 
między poszczególnymi dźwiękami dziecko  zaznaczy przez odsunięcie kart od siebie). Dziecko układa ten sam rytm, 
wykorzystując karty. Następnie wspólnie wyklaskujemy go lub wytupujemy. 

• Układanie zadań. Wykonywanie działań matematycznych na konkretach (kartach świątecznych).  10 kart 
świątecznych, liczby od 1 do 10. Mówimy dziecku zadanie: Mama postanowiła wysłać karty z życzeniami 
świątecznymi do babci Zosi, cioci Krysi, wujka Edka i pradziadka Adama. Dzieci układają odpowiednią liczbę kart. 
Niestety, zabrakło jej jednego znaczka. Odłożyła więc jedną kartę na bok i poszła do skrzynki pocztowej  tylko z 
tymi, na których nakleiła znaczki. Ile kart mama wrzuciła do skrzynki pocztowej? 6-latki układają działania 
matematyczne i je odczytują. 5-latki pokazują wynik na palcach. Zachęcamy dziecko do samodzielnego układania i 
rozwiązywania zadań. Dziecko, które mówi treść zadania, wybiera również osobę, która ma udzielić odpowiedzi. 

 • Karta pracy, cz. 4, nr 56 Karta pracy, cz. 4, nr 68 Dzieci: − liczą pisanki po lewej i po prawej stronie, kolorują 
prostokąt przy tych pisankach, których jest więcej, Dzieci: − liczą pisanki, wpisują odpowiednie liczby i znaki, 
czytają zapisy, − kończą rysować szlaczek według wzoru. Karta pracy, cz. 4, nr 57 Karta pracy, cz. 4, nr 69 Dzieci: − 
kolorują rysunek pisanki według podanego kodu, Dzieci: − obliczają działania, kolorują odpowiednio rysunek 
pisanki, − słuchają rymowanki mówionej przez N., a następnie powtarzają ją podczas kolorowania, − kończą 
rysować szlaczek według wzoru z poprzedniej karty.

Zadanie 2.

Wielkanocny kurczak – praca plastyczna

Potrzebne będą:
 



 rolka z papieru toaletowego
 papier kolorowy (żółty i czerwony)
 gotowe oczka (do kupienia w sklepach z artykułami plastycznymi lub można samemu narysować)
 klej
 nożyczki

 
Wykonanie:
 
Rolkę z papieru toaletowego przecinamy na dwie części (jedna powinna być nieco większa od drugiej). Każdą część 
oklejamy żółtym papierem. Sklejamy obie części. ( można użyć zszywacza)
 
Z żółtego papieru wycinamy skrzydełka i doklejamy je do tułowia. Z czerwonego papieru wycinamy dzióbek (kształt 
trójkąta). Przyklejamy go do głowy. Podobnie postępujemy z oczami. Całość możemy przykleić do małego kartonika, aby 
była bardziej stabilna. Kurczaczek gotowy!
POWODZENIA .

Rytmika z Panem Łukaszem 

https://drive.google.com/file/d/1cM4oyHYtlGTD73zyeZk0AJTzSZNG-131/view?
fbclid=IwAR1CdYYKyKWvty5SI7xyIcwAtxhNqQpu_36OSEvVtFHnj25Ceu_fbsCrvHY 
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