
 

NADCHODZĄ ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
 

W tym tygodniu będziemy przygotowywać się do Świąt 

Wielkanocnych. 

 W tym roku to Rodziców prosimy o omówienie polskich tradycji wielkanocnych oraz 

symboliki produktów zgromadzonych w koszyczku wielkanocnym. Wspólnie upieczcie babkę 

wielkanocną albo inne świąteczne ciasto razem z Dziećmi. 

 

 

Możecie pobawić się w kodowanie  

 Poćwiczcie razem przeliczanie w zakresie 7, porozwiązujcie proste 

zadania z treścią. Nauczcie się wielkanocnej piosenki „Bajkowe 

pisanki”. Wykonajcie pracę plastyczną „Wielkanocny zajączek”, 

może być też kurczaczek :) Zróbcie swoją pisankę np. z zabawek 

klocków, zakrętek. 

 

Składamy Państwu i Dzieciom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych Świąt. 

Będą one zapewne inne od poprzednich, ale wykorzystajmy ten czas najlepiej jak 

potrafimy , ciesząc się sobą nawzajem , bez biegu, codziennego szaleństwa. 

Wesołych Świąt życzą 

Ciocia Ania i Ciocia Ewelina 

 

 



NA WIEJSKIM PODWÓRKU 
 

W kolejnym tygodniu porozmawiajcie ze swoimi Dziećmi na temat zwierząt mieszkających w 

gospodarstwie wiejskim. Postarajcie się nazywać te zwierzęta i ich młode oraz pomieszczenia, 

w których mieszkają.  

 

        
 

 

Poznamy również liczbę 8- pokażmy dzieciom jak poprawnie kreślić literę na tacce z kaszą 

manną albo mąką; przeliczajcie elementy, dokładajcie bądź zabierajcie 

elementy ze zbioru, tak aby pozostała podana ich liczba. Piszcie również 

cyfrę 8 w liniaturze na kartach pracy. 

 Poznamy także literę j, J – podajcie dzieciom słowa a oni niech 

wymawiają głoskę na początku i na końcu podanych wyrazów. Czytajcie 

wspólnie wyrazy złożone z liter : O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, 

G, C, J 

    

 

 

PRACA ROLNIKA 

  

W kolejnym tygodniu porozmawiamy o pracy rolnika. Rodzice wraz dziećmi omówią jego 

obowiązki w gospodarstwie. Razem z rodzicami postaracie się upiec zbożowe ciasteczka. 

Poćwiczycie przeliczanie elementów w zakresie 8. Wykonacie pracę plastyczną „Traktor z 



przyczepą”  Poznacie nową piosenkę „Cebula i buraczek” Porozmawiacie o tym jak powstaje 

chleb, oraz wykonacie prace plastyczna „We młynie” metodą wysypywani.  

 

 

CHRONIMY ŚRODOWISKO 
Ostatni tydzień kwietnia to tydzień poświęcony ekologii. Z pomocą rodziców dowiecie się jak 

ważne jest dbanie o środowisko. Zastanowicie się co można zrobić aby nasza ziemia żyła 

jeszcze wiele lat. Poznacie zasady segregacji śmieci. Dowiecie się jak ważna jest energia 

elektryczna i jak można ja oszczędzać. Odkryjecie kolejna literę W, w jak Wanda lub worek.  

Poczytacie wyrazy z poznanych już liter.  

 


