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Aktywność z mowy ojczystej 

 Potrzebne będą:małe czekoladowe jajko, lub ugotowane na twardo.

1. Rozmowa na temat Wielkanocy
  Jakie zwyczaje kojarzą ci się ze świętami wielkanocnymi.

Dziecko odpowiada: malowanie jajek, polewanie się wodą – śmigus- dyngus, święcenie 
koszyczków wielkanocnych. 
 
  2 Posłuchaj wiersza W. Broniewskiego pt. ,,Śmigus”.

Śmigus! Dyngus! Na uciechę
Z kubła wodę lej ze śmiechem!
Jak nie z kubła to ze dzbana,
Śmigus-dyngus, dziś od rana!

Staropolski to obyczaj,
Żebyś wiedział i nie krzyczał,
Gdy w Wielkanoc, w drugie święto,
Będziesz kurtkę miał zmokniętą. 

 Co to jest śmigus- dyngus?
Co to znaczy staropolski obyczaj?
Kiedy obchodzi się śmigus- dyngus?

2. Zabawa ,, Szukamy jajka”- typu ciepło -zimno.
Rodzic ukrywa w pokoju jajko ( jeżeli Państwo dysponują może to być małe jajko z 
czekolady) zadaniem dziecka jest je odnaleźć. Rodzic podpowiada zimno gdy dziecko jest 
daleko od jajka , ciepło gdy znajduje się w pobliżu jajka. 

3. Ciekawostki . Zwyczaje wielkanocne w innych krajach
W Niemczech , po śniadaniu Wielkanocnym dzieci wyruszają na poszukiwania prezentów , 
które zostawił gdzieś w domu lub w ogrodzie zajączek wielkanocny. 
W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w okresie wielkanocnym kobiety  i dzieci 
przygotowują kolorowo i bogato ozdobione kapelusze, których ozdoby związane są z z 
tematyką świąteczna i wiosenną. Co roku w licznych paradach wielkanocnych i lokalnych 
konkursach wybierane są najpiękniej udekorowane nakrycia głowy.  
Popularnym zwyczajem W Anglii jest turlanie ugotowanych na twardo jaj. Wygrywa 
właściciel tego jajka, które puszczone z górki potoczy się na dół i nie pęknie.





   Aktywność plastyczna 

 Potrzebne będą: farby plakatowe lub kredki, kartka.
1. Rozwiąż zagadkę 

Gdy go weźmiesz za uszy, zaraz wszystko nosi,
 Ma wiklinowy brzuszek, i nazywa się ........... (koszyk)

 

Zbliża się Wielkanoc, przygotowujemy w koszyczku święconkę. 
Czy wiesz co powinno znajdować się w koszyczku wielkanocny?
Dziecko: W koszyczku powinny znajdować się : pisanki, chleb, sól i pieprz, kiełbaska, masło, 
baranek wielkanocny.

Namaluj swój wielkanocny koszyczek.  

 



 



Propozycje do wykorzystania

 

Zagadki Wielkanocne:

1. Po podwórku zwykle chodzi, małe dziatki z sobą wodzi. Czasem nóżką coś wygrzebie i dla dzieci i dla siebie.
2. Jak się nazywa skorupka od jajek, co na Wielkanoc świetnie się nadaje?
3. Ma cztery nogi, stoi jak wryty. Na święta białą serwetą przykryty?
4. Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom dała?
5. Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały i z ogonkiem jak pomponik przez zielone pola goni?
6. Twardą skorupką z wierzchu okryte, za to śniadanie jest znakomite?
7. Słabo fruwa, choć to ptak. A jak śpiewa ko- ko- dak?
8. Przeważnie jestem biały i na stole leżę. Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze?
9. Białe, złote, malowane i kraszane i pisane. Na Wielkanoc darowane?
10. Jak się nazywa pan w kurniku, co ciągle woła ku-ku ryku?
11. Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce jarzyny. Podwieczorek też weźmie czasem i grzyby 
przyniesie z lasu?
12. Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą? 

  



Dla dzieci 6-letnich i chętnych 5-latków.

 Odkrywamy literę U u 
Obejrzyj Film na YouTube pt. ,, Z kamerą wśród pszczół”odcinek 1 lub przeczytaj wiersz 

„Pracowite pszczółki”

Pszczoła to jest owad mały, ale za to doskonały.

Ona w ulu dom swój ma i pracuje tam co dnia.

Zapyla kwiaty, ciężko pracuje, ludzi miodkiem obdarowuje.

W lesie, w powietrzu czy też na łące,

możemy spotkać pszczółek tysiące.

Ciągle latają, nektar zbierają i wiele siły do pracy mają.

Z zebranym nektarem, z zachwytu wielkiego,

wracają pszczółki do domu swojego.

Każda to pszczółka jest pracowita, żadna nie próżnuje,

produkuje dla nas miodek i ciężko pracuje.

A my miodek ten lubimy, szybko go zjadamy,

przez co zdrowsi się czujemy i dobre humory mamy.

AUTOR: Olga Adamowicz



Czy wiesz jak nazywa się dom pszczoły?

-To jest ul 

-Podziel słowa ul i Ula  na sylaby 

-Ile jest sylab w słowie ul a ile w słowie Ula ?

-Podziel słowo ul  i Ula na głoski. 

-Ile jest głosek. Zbuduj model wyrazu ul za pomocą cegiełek.

Określ czy u  to spółgłoska, czy samogłoska, l to spółgłoska czy samogłoska a to ….? . Zaznacz 
samogłoski i spółgłoski w wyrazie ul

-Na jaka głoskę rozpoczyna się słowo ul  i Ula 

-Czy znasz inne wyrazy rozpoczynające się głoska u 

Które litery już znasz? Umieść je pod modelem 

l L U u
 Jakiej litery nie znasz 

To jest litera U u – drukowana i pisana. Zobacz jak ona wygląda. Co Ci przypomina?

Można skorzystać z kart pracy i wykonać zadania 6-latki  ,, Litery i liczby cz2 s. 34-35 , 5-latki ,, 

Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia s.58 . Jeżeli Państwo nie macie kart pracy skorzystać z

karty poniżej. Jest możliwość z korzystania z publikacji wydawnictwa MAC na stronie 

www.mac.pl/publikacje



 



 

 

 

 Tego życzą Państwu dyrekcja i nauczyciele grupy. Pozdrawiamy serdecznie.     


	„Pracowite pszczółki”

