
Drogie „Myszki” i ich Rodzice! 

Przed nami kolejny tydzień pracy w nietypowych warunkach. Dziękujemy 

wszystkim, którzy kontaktują się z nami poprzez e-maile, smsy, mmsy. 

Szanujemy wasz wysiłek i jesteśmy zachwycone efektami Waszej pracy.  

W tym tygodniu 06 – 10 kwietnia będziemy realizować następujące treści:  

 

Poniedziałek  

Odkrywamy  literę  Ł, ł. 

Zachęcamy do wykonania ćwiczeń w kartach pracy ze str . 37 -40, dzielimy 

nazwy przedmiotów na sylaby, głoskujemy je, podejmujemy próby pisania  i  

czytania, wyszukujemy ł w wyrazach.  

Praca plastyczna – narysuj i pokoloruj jak najwięcej przedmiotów zawierających 

w swojej nazwie „ł” , pracę dołącz do naszej teczki z pracami.  

 

Wtorek 

Koszyczek wielkanocny  

1. Drodzy rodzice! Przeczytajcie dzieciom opowiadane S. Karaszewskiego 

Wielkanocny koszyczek. – tekst w załączniku, bądź książka str. 60 – 61. 

2.Zachęćcie dzieci do oceny zachowania bohaterów koszyczka,  pytania do 

zadania dzieciom : 

Jak oceniasz zachowanie mieszkańców wielkanocnego koszyczka? Kto z nich 

miał rację? Dziecko uzasadnia swoją odpowiedź. 

3. Wykorzystajcie okazję do wyjaśnienia dzieciom co znajduje się w 

wielkanocnym koszyczku,  pomogą Wam w tym karty pracy ze str. 64 – 

67, do wykonania których zachęcamy. 

4. Zabawa ruchowa – naśladuj chodzenie z ciężkim i lekkim koszyczkiem.  

 

 

 



ŚRODA 

Wielkanocna matematyka  

1. Wytnij z kolorowych kartek lub z czegokolwiek co masz w domu 10 jajek 

(owal) ponumeruj cyframi od 1 do 10, rozłóż na podłodze w rozsypce. 

Poproś rodzica aby powiedział Ci do jajka z jakim numerem masz 

podbiec , możesz też zrobić sobie slalom między jajkami uważając aby na 

żadne nie nadepnąć. 

2. Jeśli będziesz po tej zabawie miał jeszcze siłę wykonaj zadania 

matematyczne ze strony 68 – 69.  

 

CZWARTEK 

Czymże byłyby święta bez jajek, poznamy więc „J” jak jajko , zachęcam też do 

przeprowadzenia prostych doświadczeń związanych z  jakiem. 

1. J jak jajko - odkrywanie litery j- wyszukiwanie -  J, j  w tekstach 

drukowanych, wymyślanie słów zawierających głoskę j bądź 

zaczynających się na –j, podział na sylaby wyrazów z „J” 

Karty pracy – str. 48 - 51 

2. Jajko i jego tajemnice 

Doświadczenia z jajkiem, porównywanie zachowania jajka surowego i 

gotowanego.  

 

3. Zabawa ruchowa – slalom z jajkiem, zróbcie tor przeszkód z 

czegokolwiek: kartonów,  zabawek itp. połóżcie na łyżce np. małą 

piłeczkę , kulkę z gazet, postarajcie się pokonać  tor przeszkód bez 

upadku piłeczki. Powodzenia. 

 

PIĄTEK 

Życzenia wielkanocne 

 

1. Wykonanie karty świątecznej – wycinanie  świątecznych motywów, 

dorysowywanie elementów, komponowanie kartki świątecznej (wytnijcie 

samodzielnie motywy świąteczne – jaka, kurczaki lub wytnijcie je z 

gazetek reklamowych  i skomponujcie kartkę, jajka można pokolorować 



itp. ) zróbcie zdjęcie , wyślijcie je do swoich bliskich telefonem lub inną 

formą przekazu.  

 

2. Samodzielne formułowanie życzeń. Zachęcanie do składania życzeń przez 

telefon do bliskiej rodziny i znajomych. (Pamiętajcie przy składaniu 

życzeń o stosowaniu form grzecznościowych np. :Droga Babciu  okazji 

świąt życzę Ci…..) 

  

3.Porządki przedświąteczne – porządkowanie  własnych pokoików bądź 

biurek, pomóżcie rodzicom w świątecznych przygotowaniach , przede 

wszystkim pamiętajcie o własnych miejscach pracy bądź zabawy.  

 

Dodatkowe propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających sprawność manualną, 

grafomotoryczną  

 Rysowanie dużego jajka. Ozdabianie go dowolnymi wzorami lub 

szlaczkami litero podobnymi  

 Wielkanocny Mazurek – ozdabianie talerzyka papierowego lub 

jakiejkolwiek tekturki , robimy z plasteliny wzorki, „polewę” z plasteliny 

na wielkanocnym mazurku. Pamiętajmy dokładnym rozgnieceniu, 

rozmasowaniu plasteliny przed ozdobieniem tekturki. 

 Kurczak z rolki po papierze – wzór na stronie przedszkola w zakładce – 

„Kreatywnie…” 

 

Pamiętajcie o ruchu , to bardzo ważna sprawa dla waszego zdrowia, postarajcie 

się codziennie tańczyć, biegać, poproście rodziców by zrobili wam tor 

przeszkód z krzeseł, poduszek, lub z tego macie dostępne w domu. 

 

 

 

Serdecznie pozdrawiamy, życzymy miłej pracy Zachęcamy do przesyłania 

zdjęć efektów Waszych działań. 

 W. Tykałowska , H. Stanicka  

W razie wątpliwości prosimy o kontakt  meilowy: wiolcia438@wp.pl, 

hansta26@gmail.com 

mailto:wiolcia438@wp.pl
mailto:hansta26@gmail.com


 

DOŚWIADCZENIA Z JAJKIEM 

 

Obracanie jaka ugotowanego i surowego 

Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje. Dzieje się 

tak dlatego, że ma płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne 

strony. Uniemożliwia to szybkie poruszanie się jajka. 

Rodzic  rozbija surowe jajko. Oddziela żółtko od białka. Prosi, aby dzieci 

powiedziały, z czego składa się jajko (skorupka, białko, żółtko). 

 

Samodzielne doświadczenia z jajkiem. 

 

Badanie   zachowanie jajka surowego w wodzie po dodaniu do niej soli. 

(Najpierw dzieci wlewają do słoika trochę wody, wkładają jajko, potem 

dosypują stopniowo około 10 łyżek soli, uzupełniają wodę, wlewając ją 

ostrożnie, po ściankach naczynia, i obserwują, co się dzieje). 

Ciekawostki na temat ozdabiania jajek 

 

Najbardziej popularnym symbolem Wielkanocy jest jajko, oznaka rodzącego się 

życia. Jajka są nie tylko składnikiem wielu świątecznych potraw, ale także 

stanowią element dekoracyjny. Ozdabiane są różnymi technikami. Zwyczaj ten 

znany jest od starożytności. Narodził się w Persji. W zależności od techniki 

zdobienia malowane jajka mają różne nazwy. Kraszanki to jajka zabarwione na 

jeden kolor.  

 

Są gotowane w różnych barwnikach, np.: w łupinach cebuli (barwią jajko na 

kolor brązowy), w soku z buraka (barwią jajko na kolor różowy). Pisanki mają 

różnobarwne ozdoby. Na skorupce rysuje się wzory roztopionym woskiem za 

pomocą np. igły lub szpilki, a następnie zanurza się jajko w barwniku. Oklejanki 

to jajka ozdobione np. przyklejonym papierem lub materiałem. 



 

Opowiadanie  S. Karaszewskiego Wielkanocny koszyczek. 

Książka (s. 60–61)  

Święta wielkanocne tego roku Olek i Ada wraz z rodzicami i dziadkami 

spędzali na wsi, w domu pradziadków. Stał tam pod lasem dom murowany. 

Dom miał strych i piwnice. A w domu tym był duży pokój z piecem kaflowym. 

A w pokoju stał stół okrągły, dębowy. A na stole obrus biały, haftowany cały. 

Na stole dębowym stał koszyczek wiklinowy. A w koszyczku wiklinowym, na 

serwetce leżały pisanki-kraszanki, wielkanocne malowanki. Obok pisanek-

kraszanek stał cukrowy baranek, stał żółty kurczaczek, obok babka łaciata, 

gruba jak beczka, i sól w solniczce w kształcie jajeczka. Rosła rzeżucha 

zielona, wędzonka dobrze uwędzona nęciła psa i kota, myszkę i kunę zza 

płota. 

Zawitał ksiądz do dzieci, koszyk z wikliny poświęcił. Kropidło w miseczce 

utopił, święconą wodą pokropił: 

pisanki-kraszanki, 

cukrowego baranka,  

kurczaczka z chorągiewką, 

babkę z lukrową polewą, 

chlebek pokrojony, 

przy soli ułożony, 

rzeżuchę zieloną, 

wędzonkę uwędzoną – 

wszystko pokropił wodą święconą! 

Mieszkańcy koszyka, pokropieni wodą święconą, poczuli się jakby byli 

świętymi. Jakby aureola wyrosła nad nimi i uczyniła wszystkich świętymi! A 

potem zaczęli krzyczeć jeden na drugiego. Czy dla święconego nie ma nic 

świętego? 

– My jesteśmy najważniejsze! – chełpiły się pisanki-kraszanki. – Przy 

wielkanocnym stole świąteczni goście dzielą się nami i składają życzenia! Bez 

pisanek nie byłoby świąt wielkanocnych! 



– Beeee, to ja jestem najważniejszy! – zabeczał cukrowy baranek. – Jestem 

biały i słodki, jestem symbolem poświęcenia, ofiary za innych, dobroci i 

czystości! Beze mnie nie byłoby świąt wielkanocnych! 

– Pi, pi, pi, to ja jestem najważniejszy! – pisnął kurczaczek. – Jestem 

symbolem nowego życia, które po mrocznej zimie odradza się na nowo! Jak 

małe pisklęta, które wiosną wykluwają się z jaj! 

– Wszyscy jesteście w błędzie! – huknęła babka. – Ja jestem najważniejsza, bo 

właśnie po mnie wyciągają się ręce stołowników! Beze mnie nie byłoby świąt 

wielkanocnych! 

– Nieprawda, to my jesteśmy najważniejsi! – krzyknęli chleb i sól. – Gości 

zawsze wita się chlebem i solą. Bez nas nikt nie zapraszałby gości i nie byłoby 

prawdziwych świąt wielkanocnych!– Co też wygadujecie! – zaperzyła się 

rzeżucha. – Z moich ziarenek wyrastają zielone łodyżki, pełne witamin. Daję 

przykład innym roślinom, aby jak najszybciej zazieleniły się na polach, szybko 

rosły, dojrzewały i dawały obfity plon! Bez szybko budzącej się przyrody, bez 

rzeżuchy nie byłoby świąt wielkanocnych! 

– Wszyscy mówicie nieprawdę! – ryknęła wędzonka. – Czy mogą być święta 

bez wędzonki? Beze mnie nie ma świąt wielkanocnych, nie ma żadnych świąt! 

– Jak to, a Wigilia? – spytał baranek. 

Wędzonka obraziła się i nie powiedziała nic więcej. 

To, co później się działo, nie miało nic wspólnego ze świętami ani nastrojem 

świątecznym.  

W koszyczku wiklinowym rozgorzała prawdziwa bitwa: nie tylko na słowa, ale 

na co się tylko dało. Milczeniem pomińmy kto, co, czym i jak. Po zażartej 

kłótni nikt nie wyszedł z tej awantury cało. 

Gdy dzieci weszły do pokoju, zobaczyły w koszyczku istne pobojowisko.  

– Co tu się mogło stać? 

– Kto to zrobił? 

Pierwsze podejrzenie padło na kota. Ale kot siedział grzecznie na kanapie i 

lizał różowym języczkiem futerko. Nie wyglądał na sprawcę spustoszenia w 

koszyku. 

Następnym podejrzanym był pies. Ale pies grzecznie spał w budzie i nie 

wchodził do domu. 

 


