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6-10 KWIETNIA - CZWARTEK 
 
1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Praca z tekstem - rodzicu, przeczytaj dziecku tekst utworu

zrozumienie tekstu, korzystając z propozycji pytań do wiersza

,,Już Wielkanoc’’ 
Święta, Święta Wielkanocne, 
jak wesoło, jak radośnie. 
Już słoneczko mocno grzeje, 
miły wiatr wokoło wieje. 
Rośnie trawa na trawniku, 
żółty żonkil w wazoniku. 
Na podwórku słychać dzieci, 
ach, jak dobrze, że już kwiecień. 
A w koszyczku na święcone, 
jajka równo ułożone. 
Śliczne, piękne malowane, 
różne wzory wymyślone. 
Jest baranek z chorągiewką, 
żółty kurczaczek ze wstążeczką. 
I barwinek jest zielony, 
w świeże kwiatki ustrojony. 
 
2. DBAMY O ROZWÓJ ANGLOJĘZY
Zabawa w domino 

,,Happy Easter’’ 
Rodzicu, zapoznaj dziecko z wielkanocnym słownictwem
stronie, klocki domino i przyporządkujcie słowa odpowie
 Easter – Wielkanoc    
 Easter basket – koszyk wielkanocny
 Easter egg – pisanka  
 Catkin – bazie   
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1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY 
przeczytaj dziecku tekst utworu ,,Już Wielkanoc’’, a następnie sprawdź 

korzystając z propozycji pytań do wiersza. 

ROZWÓJ ANGLOJĘZYCZNY 

Rodzicu, zapoznaj dziecko z wielkanocnym słownictwem. Następnie wytnijcie, znajdujące się na drugiej 
przyporządkujcie słowa odpowiednim obrazkom. 

  Happy Easter – wesołych Świąt Wielkanocnych
koszyk wielkanocny Easter bunny – zajączek wielkanocny

  Easter lamb – baranek wielkanocny
  Chick – pisklę 

Rozmowa na temat wiersza 
- propozycje pytań: 
- O jakich świętach jest 
mowa w wierszu? 
- Z jakim miesiącem 
kojarzy Ci się Wielkanoc? 
- Jak myślisz, jakie 
symbole - wymienione 
w wierszu - zwiastują 
święta? 

’’, a następnie sprawdź 

astępnie wytnijcie, znajdujące się na drugiej 

wesołych Świąt Wielkanocnych 
zajączek wielkanocny 

baranek wielkanocny 



 
 
 
3. DBAMY O ROZWÓJ FIZYCZNO-UMYSŁOWY 
Zabawa ruchowo-poznawcza 
,,Hop do koszyczka’’ 
Przygotujcie do tej zabawy koszyczek, karteczki z napisanymi nazwami rzeczy, które powinny znaleźć 
się w wielkanocnym koszyczku oraz karteczki z obrazkami tych rzeczy. 
 
   BARANEK       BUKSZPAN       KURCZAK       JAJKO       PALMA       ZAJĄCZEK       PISANKA 
 
Ułóżcie karteczki z obrazkami na podłodze. Dziecko losuje karteczkę z napisem, a rodzic odczytuje to, 
co jest na niej napisane. Dziecko na hasło: "hop do koszyczka" podskakuje, odnajduje i podnosi 
z podłogi właściwy obrazek, a następnie szybko wkłada do koszyczka np. obrazek z jajkiem. 
 
 


