Grupa III ŻABKI
I. Grupa III Żabki Temat dnia: Pisanki. 29.03.2021r.
Drodzy Rodzice prosimy o przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem na podstawie wiersza Doroty
Gellner „Pisanki”. Dzieci będą mogły wykonać pracę plastyczną „Nasze pisanki”. Przygotowałyśmy
grę liczbową „Kostką rzucamy – pisanki zbieramy” oraz karty pracy i zabawy ruchowe: „Pokaż
pisankę”, „Rozrzucone pisanki”. Możecie Państwo wykorzystać do słuchania i zabaw piosenkę
„Święta, święta biją dzwony”.
1. Słuchanie piosenki „Święta, święta biją dzwony”.
Prosimy rodziców o włączenie dzieciom piosenki do słuchania i śpiewania.
Link do piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0
2. Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Pisanki”. Rozmowa na temat wiersza.
Prosimy o przeczytanie dzieciom wiersza oraz przeprowadzenie rozmowy na jego temat.
Patrzcie,
żeby się nie potłuc
ile na stole pisanek!
przypadkiem
Każda ma oczy
w dzień świąteczny.
malowane,
Ale pamiętajcie!
naklejane.
Pisanki
Każda ma uśmiech
nie są do jedzenia.
kolorowy
Z pisanek się wykluwają
i leży na stole grzecznie,
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA.
• Rozmowa na temat wiersza.
Rodzic zadaje pytania dziecko odpowiada.
− Co znajduje się na stole?
Jak wyglądają pisanki?
Co wykluje się z pisanek?
• Poznawanie ciekawostek na temat pisanek.
- Dawniej uważano, że pisanki mają magiczną moc, dlatego np. dotykano nimi grzbietów bydła,
aby było zdrowe i płodne, toczono je wzdłuż zagonów oziminy, żeby zapewnić sobie dobry
urodzaj.
- Były one darem, który miał zapewnić obdarowanej osobie wszelką pomyślność (także
w sprawach sercowych).
- Pełniły one rolę wykupu w obrzędach wielkanocnych, np.: dyngusa, chodzenia z barankiem lub
kurkiem.
- Ludzie bogaci obdarowywali się drogimi pisankami, ze złota, przyozdobionymi szlachetnymi
kamieniami. Francuski jubiler Peter Carl Fabergé wykonał takie drogie pisanki na zamówienie cara
Rosji.
- Pisanki służyły do zabawy zwanej taczanką. Turlało się po stole malowane jaja, zderzając je ze
sobą. Wygrywała ta osoba, której pisanka się nie potłukła.
3. Zabawa ruchowa „Pokaż pisankę”.
Dziecko poruszają się po pokoju. Na hasło wypowiedziane przez rodzica: „Pokaż pisankę”,
zatrzymuje się i pokazuje na niby trzymaną w dłoniach pisankę. Dziecko, jeśli zechce może
opowiadać o swojej pisance.
4. Gra liczbowa – „Kostką rzucamy – pisanki zbieramy”.
Wytnij wspólnie z rodzicem poniższe pisanki będą potrzebne do zabawy.

Rodzic rozkłada na dywanie, w rzędzie, powycinane z kartonu kolorowe pisanki. Dziecko i rodzic
kolejno rzucają dużą kostką. Liczą oczka, zbierają tyle jajek, ile wskazuje liczba oczek i układają je
przed sobą. Zabawa trwa tak długo, aż na dywanie nie będzie pisanek. Na zakończenie dziecko
i rodzic liczą zebrane pisanki. Kto ma ich najwięcej, wygrywa.

5. Karty pracy

5 – latek
Przeczytaj podane wyrazy z rodzicem. Połącz je z odpowiednimi obrazkami.

4-latek
Obejrzyj obrazek. Powiedz jakie wielkanocne smakołyki znajdują się na stole.

6. Zabawa plastyczna „Nasze pisanki”.
Przygotuj wspólnie z rodzicami różne materiały potrzebne do ozdobienia pisanek, np.: farby
plakatowe, włóczki, kolorowy papier; nożyczki, kleje, pędzle, mazaki, ugotowane jajka.
- Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.
Przykłady:
− kolorowe włóczki, klej, jajka (oklejanie ugotowanych jajek włóczką),
− kolorowy papier, klej, jajka (oklejanie kolorowym papierem lub elementami wyciętymi
z kolorowego papieru),
− farby plakatowe, pędzle, jajka (malowanie jajek farbami),
− mazaki, jajka (rysowanie mazakami wzorów na jajkach).
- Wykonanie pracy przez dziecko.
- Ozdabianie wykonanymi pisankami pokoju.
- Porządkowanie miejsca pracy.
7. Zabawa ruchowa z elementem turlania – „Rozsypane pisanki”.
Dziecko delikatnie turla się po dywanie w różnych kierunkach, zwracając uwagę na zachowanie
zasad bezpieczeństwa.
8. Karty pracy z książek.
Odszukaj w książkach poniższe karty pracy. Poproś rodzica aby przeczytał polecenia.
5-latki: cz.3, nr 55
4-latki: cz.2, nr.20
II. Grupa III Żabki Temat dnia: Kura, kurczęta i pisanki wielkanocne. 30.03.2021r.
Drodzy Rodzice proponujemy wspólną zabawę z dziećmi podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz
zabaw ruchowych. Zamieszczamy zabawę „Co kojarzy się ze świętami wielkanocnymi”. Prosimy
o zwrócenie szczególnej uwagi na proponowane zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętność
liczenia. Dzieci będą liczyły i dodawały w zakresie liczby dziesięć (5–latki), liczby pięć ( 4- lalki).
Proponujemy również słuchanie z dzieckiem piosenki wielkanocnej „Pisanki, kraszanki, skarby
wielkanocne”(zamieszczony link).
1. Zabawa „Co kojarzy się ze świętami wielkanocnymi”.
Dziecko 5 – letnie
Czyta wspólnie z rodzicem nazwy i wskazuje je na zdjęciach. Można wyciąć i odpowiednio ułożyć
napis ze zdjęciem.

Dziecko 4 – letnie
Opowiada co widzi na obrazkach.

2. Słuchanie opowiadania Grzegorza Kosdepke „Najpiękniejsze…”. Wypowiadanie się na
temat wysłuchanego utworu.
Rodzic czyta opowiadanie a dziecko słucha.
Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze!... Prawda? Tak
samo rzecz się miała z pewnymi dobrze znanymi kurami. Któregoś ranka wszystkie trzy zniosły
jajka. Cóż to była za radość!
Gdakały wniebogłosy ze szczęścia! Spoglądały z miłością na swe jajeczka. Otulały je delikatnie.
Nasłuchiwały, czy zza kruchej skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk.
Jednym słowem, jak wszystkie mamy, robiły sporo zamieszania.
− Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na całym podwórku!
− A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi!
Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, czy
dziewczynkę.
Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. Postanowiły więc pomalować
skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły.
− Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paseczki.
− A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki.
Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w brązowe
kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki. Wszystkie były przekonane, że z tak
kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze kurczaczki na świecie. I rzeczywiście. Którejś nocy
usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania... – zanim się obejrzały, z popękanych,
kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci.
− Jaka śliczniutka!... – wygdakała pierwsza kura.
− Mój ty kochany!... – rozczuliła się druga.
− Chlip, chlip!... – płakała ze szczęścia trzecia kura.
A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, rozejrzały się
dookoła i krzyknęły radośnie: „Mamo! Już jestem!”
• Rozmowa na temat opowiadania.
Prosimy rodziców aby tak pokierowali rozmową z dzieckiem by zwrócić uwagę na zachowanie kur,
ich pragnienia, sposób ozdabiania jajek; podkreślanie więzi matki z dzieckiem.
3. Ćwiczenia z pisankami.
Wytnij zamieszczone poniżej pisanki i koszyczki. Dziecku 4- letniemu pomaga rodzic.
Dzieci oglądają pisanki.
Układają według koloru i wielkości. Następnie przeliczają ile jest pisanek w danym kolorze? Ile jest
dużych pisanek? Ile jest małych pisanek?
Dzieci 5 – letnie.

• Liczenie za pomocą liczmanów (wycięte pisanki).
Pierwszy koszyczek.
- Do 6 liczmanów dosuwamy 4 liczmany – razem 10 pisanek.
Drugi koszyczek.
- Do 5 liczmanów dosuwamy 4 liczmany – razem 9 pisanek.
• Porównywanie liczebności pisanek.
- Dziecko łączy w pary pisanki z pierwszego koszyczka z pisankami z drugiego koszyczka.
Wniosek: w pierwszym koszyczku jest o jedną pisankę więcej niż w drugim (została bez pary).
Dzieci 5 – letnie.
• Liczenie za pomocą liczmanów (wycięte pisanki).
Pierwszy koszyczek.
- Do 3 liczmany dosuwamy 2 liczmany – razem 5 pisanek.
Drugi koszyczek.
- Do 2 liczmany dosuwamy 2 liczmany – razem 4 pisanek.
• Porównywanie liczebności pisanek.
- Dziecko łączy w pary pisanki z pierwszego koszyczka z pisankami z drugiego koszyczka.
Wniosek: w pierwszym koszyczku jest o jedną pisankę więcej niż w drugim (została bez pary).

4. Zabawy przy piosence „Święta, święta biją dzwony”.
Dzieci bawią się przy piosence zgodnie z treścią, lub w inny sposób.
Link do piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0
5. Zabawa ruchowa „Baranek”.
Link do piosenki: „Baranek”:
https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ
W dowolnych miejscach w pokoju są rozłożone obręcze (można zrobić ze sznurka).
Dziecko („baranek”) zajmuje miejsce obok wybranej przez siebie obręczy. Kiedy usłyszą nagranie
piosenki, przemieszczają się tanecznym krokiem między obręczami. Na sygnał: „klaśnięcie”
rodzica wraca do swojej obręczy. Zabawę powtarzamy kilka razy.
6. „Koszyczek wielkanocny” – praca plastyczna.
Naklejanie gotowych elementów na karton.
Przebieg:
- Oglądanie koszyczków wielkanocnych przez dzieci.
- Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy przez rodzica.
 Wytnij koszyczek, barwinek, kurczątko i pisanki.
 Przyklej na kartonie : koszyczek a w nim wycięte elementy (kompozycja koszyczka
wielkanocnego).
 Ozdób koszyczek wstążką.
 Możesz umieścić dodatkowo swoje elementy np. bazie, zajączki itp. Według własnego
pomysłu.
 Praca dziecka – może pomagać rodzic.
- Możesz zrobić zdjęcie swojej pracy i wysłać z pomocą rodzica koledze lub koleżance za pomocą
e-maila.

7. Karty pracy z książek.
Odszukaj w książkach poniższe karty pracy. Poproś rodzica aby przeczytał polecenia.
5-latki cz.3, nr 56,57
4-latki cz.2, nr 22

III. Grupa III Żabki Temat dnia: Pisanki wielkanocne. 31.03.2021r.
Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy dla dzieci zabawy przy muzyce: „Taniec kurcząt
w skorupkach” - Modesta Musorgskiego. Przygotowałyśmy również karty pracy i zabawy ruchowe:
„Ciepło, zimno”, pod hasłem: „Szukamy jajka”, „Pokaż pisankę”. Zachęcamy do Zabawy
z elementem dramy – „Kwoka i kurczątka”.
1. Zabawa- „Ciepło, zimno”, pod hasłem: „Szukamy jajka”.
Jajko ugotowane na twardo .
Dziecko szuka jajka ugotowanego na twardo, które zostało ukryte w domu. Rodzic, naprowadza
szukającego na ukryty przedmiot, stosując określenia:
ciepło, cieplej, najcieplej, gorąco, zimno, zimno, najzimniej. Pamiętajcie o zmianie ról.
2. Zabawa ruchowa przy muzyce Modesta Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
Dziecko zamienia się w kurczaczka, które przy nagraniu muzyki wykluwa się z jajka i wyrusza
zwiedzać świat. Dziecko ruchami ciała, mimiką i głosem najpierw naśladuje kurczaczka zwiniętego
w jajeczku, następnie wolno zaczyna się poruszać, prostuje się, wyciąga łapki i głowa – wykluwa
się ze skorupki. Potem wyrusza w drogę, która prowadzi pod górę. Idąc, kołysze się na boki.
Następnie turla się z górki i trafia do kurnika, gdzie czeka na nie mama kwoka z pysznym
śniadankiem.
3. Karta pracy dziecka 5- letniego
Rysowanie po śladach rysunków drugich połówek pisanek. Rysowanie po prawej stronie
karty takich samych pisanek, jakie są po lewej stronie.

Karta pracy dziecka 4-letniego.
Pokoloruj pisankę, następnie obejrzyj obrazki, naśladuj miny pisanek. Wskaż pisankę wesołą,
wystraszoną, smutną i złą.

4. Historyjka obrazkowa Przygoda wielkanocna.
• Oglądanie jaja kurzego, podawanie go sobie z rąk do rąk.
• Kreślenie w powietrzu kształtu jajka: dużego, a potem – małego.
• Karta pracy, cz. 3, nr 58.
− Obejrzyj obrazki. Zaznacz kolejność zdarzeń w historyjce, rysując okienkach przy obrazkach
odpowiednią liczbę kropek lub pisząc właściwe liczby.
− Opowiedz historyjkę.

5. Zabawa orientacyjno-porządkowa Pokaż pisankę.
Dziecko biega po określonej powierzchni przy dowolnej muzyce. Podczas przerwy w grze
zatrzymuje się i pokazuje trzymaną na niby w dłoni pisankę.
6.Zabawa z elementem dramy – Kwoka i kurczątka.
Dziecko ustawia się za rodzicem. Rodzic to kwoka, za którą idzie kurczątko. Kwoka
wymyśla sposób, w jaki jej dziecko (kurczątko) będzie się poruszało, np. idzie w przysiadzie, na
palcach, podskakując.

IV. Grupa III Żabki Temat dnia: Kartka wielkanocna. 01.04.2021r.
Drodzy Rodzice przygotowałyśmy na dzisiaj ciekawostki na temat pisanek. Proponujemy również
zabawę ruchową „Podrzucone jajko” oraz kolorowanie koszyczka wielkanocnego zgodnie
z kolorami kropek. Dzieci będą uczyły się, z Państwa pomocą składać życzenia świąteczne.
1. Oglądanie obrazka koszyczka wielkanocnego.
Zaznaczanie kolejności jego przygotowania kropkami(5-latek), słownie(4-latek . Kończenie
ozdabianie jajka według wzoru.

2. Poznanie ciekawostek na temat pisanek.
Uważano, że pisanki mają magiczną moc, dlatego np. dotykano nimi grzbietów bydła, aby było
zdrowe i płodne, toczono je wzdłuż zagonów oziminy, żeby zapewnić sobie dobry urodzaj. Były
one darem, który miał zapewnić obdarowanej osobie wszelką pomyślność (także w sprawach
sercowych). Pełniły one rolę wykupu w obrzędach wielkanocnych, np.: dyngusa, chodzenia
z barankiem lub kurkiem. Panna mogła dostać pisankę czekoladowo -marcepanową
z pierścionkiem zaręczynowym w środku. Ludzie bogaci obdarowywali się drogimi pisankami, ze
złota, przyozdobionymi szlachetnymi kamieniami. Francuski jubiler P. C. Fabergé wykonał takie
drogie pisanki na zamówienie cara Rosji. Pisanki służyły do zabawy zwanej taczanką. Turlało się
po stole malowane jaja, zderzając je ze sobą. Wygrywała ta osoba, której pisanka się nie potłukła.
3. Zabawa słowna – „Składamy życzenia”.
Potrzebne będą: kartki świąteczne z życzeniami.
Rodzic czyta życzenia zapisane na kartkach świątecznych. Dziecko omawia je (czego sobie życzą
ludzie). Później próbują wspólnie układać życzenia.

4. „Koszyczek - kolorowanie koszyczka zgodnie z kolorami kropek.
Pokoloruj koszyczek zgodnie z kolorami kropek.

5.Dzielenie nazw zdjęć (baranek, babka, mazurek) na sylaby.
Rysowanie pod każdym zdjęciem odpowiednią liczbę kresek, zgodnie z liczbą sylab
(dzieci 5-letnie).
6. Ćwiczenia matematyczne Wielkanocne liczenie.
Sylwety pisanek w czterech kolorach i w dwóch wielkościach, kartoniki z odpowiednią liczbą
krążków lub z liczbą, obręcze.

• Tworzenie kolekcji pisanek na podstawie jednej cechy
– koloru.
Dziecko otacza pętlami sylwety pisanek w określonych kolorach, które rodzic. umieścił na dywanie
(pisanki są w czterech kolorach). Dziecko wraz z rodzicem liczą pisanki w danym kolorze
i umieszczają pod pętlą kartonik z odpowiednią liczbą krążków lub z liczbą.
• Porównywanie liczby pisanek w poszczególnych pętlach.
Dziecko określa, których pisanek jest najwięcej, których najmniej i o ile więcej, o ile mniej.
• Tworzenie kolekcji pisanek na podstawie dwóch cech – koloru i wielkości.
Rodzic przygotowuje obręcze oraz sylwety pisanek (duże i małe) w różnych kolorach. Dziecko
wkłada do obręczy sylwety, które spełniają podane kryteria, np.: są duże i czerwone, są małe
i zielone.
7. Zabawa ruchowa Podrzucone jajko (według wiersza Teresy Fiutowskiej).
Szarfy, sylwety jajek
Dziecko jest kurczątkiem. Stoi na dywanie, za sobą ma ułożoną szarfę – gniazdo. Przed
rozpoczęciem zabawy wkłada do gniazda określoną przez rodzica liczbę jajek i ustawiają się
plecami do nich. Rodzic jest kukułką. Ma jajka (sylwety) , które chce podrzucić do gniazda kurce.
W tym celu chodzi podczas wierszyka
Lata kukułka dookoła, do ptasich gniazdek zagląda
swoje jajeczko zostawi w nich, i będzie o nie spokojna.
Czasami przykuca, aby zmylić kurkę i, aż w końcu podrzuca jajko jedno lub więcej do gniazda.
Kurka odwracają się po przejściu kukułki i sprawdza liczbę jajek. Po przeliczeniu następuje zmiana
ról. Za każdym razem rodzic zmienia liczbę jajek w gnieździe.
V. Grupa III Żabki Temat dnia: Bajeczka wielkanocna. 02.04.2021r.
Drodzy Rodzice prosimy dzisiaj o przeczytanie opowiadania Agnieszki Galicy „Bajeczka
wielkanocna”. Prosimy również o przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem na temat wysłuchanego
opowiadania. Proponujemy również zabawy ruchowe i karty pracy: rysowanie po śladach, bez
odrywania kredki od kartki oraz kolorowanie rysunków. Dzisiaj składamy Państwu i dzieciom
świąteczne życzenia (zamieszczone poniżej).
1. Odnajdź różnice
Karta pracy, cz. 3, nr 61.
− Obejrzyj obrazki. Zaznacz dziewięć różnic między nimi.
2. Słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy
Bajeczka wielkanocna.
Wiosenne Słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki
zaczęły wychylać się z pączków.
− Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe Kotki. – Daj nam jeszcze pospać. Dlaczego już musimy
wstawać?
A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
− Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty.
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotek, Słońce powędrowało dalej.
Postukało złotym palcem w skorupkę jajka − puk, puk! I przygrzewało mocno.
− Stuk, stuk! – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki
Kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało
czerwoną kokardką.
− Najwyższy czas – powiedziało. – To dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na
Wielkanoc. Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą

trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na
łąkę.
− Co się stało, co się stało? – Zajączek przecierał łapką oczy.
− Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez
wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić
jeszcze kogoś.
− Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
− Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.
− Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwoneczkiem na szyi.
− To już święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich promykami,
nucąc taką piosenkę:
− W wielkanocny poranek
dzwoni dzwonkiem Baranek,
a Kurczątko z Zajączkiem
podskakuje na łące.
Wielkanocne Kotki,
robiąc miny słodkie,
już wyjrzały z pączka,
siedzą na gałązkach,
kiedy będzie Wielkanoc,
wierzbę pytają.
3.Rozmowa na temat opowiadania.
− Dlaczego słonko obudziło wierzbowe kotki?
− Jakie zwierzątka potem obudziło?
− Dlaczego słonko obudziło zajączka i baranka?
• Oglądanie wierzbowych gałązek z baziami, głaskanie ich, wyjaśnianie ich nazwy bazie – kotki.
4.Zabawa dydaktyczna Szukamy ukrytych pisanek.
• Zabawa Gdzie ukryły się pisanki?
Tekturowe pisanki (poprzecinane na dwie części),
Dziecko siedzi tyłem do rodzica W tym czasie chowa on w różnych miejscach połówki
tekturowych pisanek (poprzecinane w różny sposób), tak aby były nieco widoczne. Przy dźwiękach
dowolnej muzyki dziecko maszeruje po pokoju i rozglądają się. Podczas przerwy w muzyce szuka
połówek pisanek, zwracając uwagę, w jakich miejscach zostały ukryte.
• Określa, gdzie znalazło swoją połówki, np.: za wazonem, na biurku, pod serwetką na stole.
• Dobiera pisanki zgodnie z wzorem przecięcia i składają je w całość.
5.Składanie w całość pociętych kartek świątecznych.
Prosimy o przygotowanie dla dzieci pociętych kartek świątecznych, które będą mogły układać w
całość..
6. Karty pacy.

Dzieci 5-letnie.
Rysowanie po śladach, bez odrywania kredki od kartki. Kolorowanie rysunku jajek.

Dzieci 4-letnie.
Dokończ kolorować rysunek. Powiedz gdzie znajduje się kurczątko, zajączek, baranek, pisanki.
Ozdób koszyczki według własnego pomysły.

Pokoloruj pisanki w koszyczkach- każdą w innym kolorze.

7. Kolorowanie rysunku koszyczka wielkanocnego.
Pokoloruj koszyczek najpiękniej jak potrafisz.

8.Zabawa Prawda czy fałsz?
Dziecko słucha zdań wypowiadanych przez rodzica. Jeżeli, według niego zdania, są one
prawdziwe, wstaje, a gdy uważa, że nie są prawdziwe (są fałszywe), tupie nogami w podłogę.
Pisanki to ozdobione jajka.
Do wielkanocnego koszyka obok pisanek kładziemy warzywa.
Baranek wielkanocny może być z ciasta.
Cukrowe zajączki robimy z pietruszki.
W czasie Wielkanocy dzielimy się jajkiem.
Święta wielkanocne są w zimie.
Bazie rosną na wierzbie.

Świąteczne życzenia

Zajączka bogatego,
mazurka przepysznego,
pisanek kolorowych,
Świąt wesołych i zdrowych.
Życzą nauczycielki z grupy ŻABEK.

