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PREZENTACJE WIELKANOCNE: 

1. Pisanki   https://view.genial.ly/5e84c049d54b570d8e85d7d2/social-vertical-post-

pisanki?fbclid=IwAR1lBywruSHrB7bH_BJh10NfCs1WaafU04uNdcpbZuBB_6IzSgXZNK4

cDNg 

2. Wielkanoc  https://view.genial.ly/5e81d12ba8bed70dadffc629/social-action-wszystko-o-

wielkanocy?fbclid=IwAR2rZRRY4wN_SzMV3uWV3EFpmroSUy2EOsGcZi9rEJsT9z7-

nSrJYlGh_rs 

 

Przesyłam propozycję dodatkowych ćwiczeń/aktywności według tematu tygodniowego.  

Kart pracy jest dość dużo, jak najbardziej można sobie je rozplanować na cały tydzień. 

 

TEMAT TYGODNIOWY: „Wielkanoc” 

Dzień 1. karty pracy str.72,73 

   karty pracy litery i liczby str. 58-61 + czytanka w dodatkowym załączniku 

• Odkrywanie litery „f”, „F”: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie 

schematów i modeli słów np. farby. Pisanie poznanej litery po śladzie (możliwość 

wydrukowania wzoru poniżej). 

To samo wykonujemy ze słowem Franek. Dodatkowo dzieci przypominają sobie, 

kiedy używamy wielkiej litery. 
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• Słuchanie opowiadanie A. Galicy „Pisankowa bajeczka” 

 

Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka. 

– Ko-ko-ko – zagdakała. – Leżcie tu cichutko.  

I poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od kury. 



Turlały się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je kot. 

– Mrau – powiedział. – Będzie z was pyszna jajecznica. 

– Nie, nie! – Trzęsły się ze strachu jajka. – Nie chcemy na patelnię! 

– Uciekajcie – ćwierkały wróbelki. – Schowajcie się przed kotem. 

– Nie dam się usmażyć! – zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie. Po 

chwili wróciło i zaśpiewało wesoło: 

Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. 

– Co ci się stało? – pytały pozostałe jajka. 

– Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem, tylko 

wielkanocną pisanką. Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i rzekło grubym 

głosem: 

To nie jajko, tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. Teraz wyglądało jak 

pisankowy tygrys w pomarańczowo-czarne paski. 

– Brawo! – ćwierkały wróbelki.  

– I ja też, i ja też! – wołało trzecie. 

Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło: 

- Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? O Nie! 

Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu. 

– Pospiesz się! – ćwierkały wróbelki. – Kot idzie. 

– Tylko jedno jajko? – mruczał kot. – Ugotuję cię na twardo. 

Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła mu pękać. 

– Ojej, ratunku! – wołały przerażone wróbelki. – Teraz na pewno kot cię zje. 

– Trach-trach-trach! – skorupka pękła na małe kawałki i... wyszedł z niej żółty 

kurczaczek.  

Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał:  

- Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka! 

A wróbelki zaćwierkały, że „w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku”. 

 

Pytania do opowiadania: 

 

1. Co zobaczyły wróbelki w kurniku? 

2. Ile jajek zniosła kura? 

3. Co robiły jajka, kiedy kura poszła szukać ziarenek? 

4. Co powiedział kot, kiedy usłyszał jajka? 

5. W co zamieniły się jajka, żeby nie trafić na patelnię? 

6. Co się stało z czwartym jajkiem? 

 

 

 

 

 



Dzień 2. Karty pracy str. 74,75,76 

  Karty pracy litery i liczby str. 62-63 

• Symbolika koszyczka wielkanocnego  

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

• Wykonaj wielkanocną świąteczną kartkę. Przesyłam kilka przykładowych kartek. 

Pamiętaj żeby kartka była wykonana starannie i schludnie. Możesz ją wysłać lub 

wręczyć bliskiej Ci osobie. A może uda Ci się napisać wielkanocne życzenia? ☺ 

 

 
 

 

 



 
 

 

Dzień 3. Karty pracy str. 77,78,79,80 

 

• Wyjaśnienie znanych przysłów o jajku: 

- Jajko mądrzejsze od kury. 

- Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. 

- Od jajka do jabłka. 

- Jajko Kolumba. 

- Kura znosząca złote jajka. 

 



• Rodzaje jaj

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Co się dzieje w jajku? 

 

 
 

• Zabawy badawcze z jajkiem: 

 

1. Dziecko wraz z Rodzicem rozbija jajko, zwraca uwagę na jego zawartość, 

nazywa poszczególne części składowe: skorupka, białko, żółtko. 

 

2. Rodzic pokazuje dziecku dwa jednakowe jajka. Prosi, aby dziecko 

zastanowiło się, po czym można poznać, że jedno z nich jest surowe, a drugie 

gotowane. Dziecko obserwuje ruchy jajek i określa, które z nich kręci się 

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

Powodem jest jego płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki                  

w różne strony, co hamuje szybkie poruszanie się jajka.  

 

3. Dziecko bada zachowanie w wodzie jajka surowego i ugotowanego: 

a) wkłada je do przeźroczystego naczynia z wodą, obserwuje ich zachowanie 

b) do wody wkłada surowe jajko i dosypuje stopniowo sól (około 10-12 łyżek 

soli), obserwuje co się dzieje z jajkiem. 

 

• Filmik edukacyjny „Jak z jajka powstaje kura?” – link poniżej 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-z-jajka-powstaje-kura 

 

• Tradycje i zwyczaje wielkanocne – link poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U 
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