
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 6.04.2020 r. 

 

Kochane Tygryski! 

Witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu. Bardzo już za Wami tęsknię, przesyłam 

pozdrowionka i milion przytulasów! Cieszę się, że jesteście zdrowi, i że chętnie 

wykonujecie zadawane przeze mnie zadania.  

Ściskam Was mocno – Pani Ela. 

 

TEMAT TYGODNIA: Wielkanoc 

Temat dnia: Znaki Wielkanocy 

 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć – zagadka:  

 

Co to za święta z barankiem i chrzanem, 

Podczas których w koszyku jajka malowane, 

A na stole mazurek oraz pyszna babka, 

Co to za święta? Czy rozwiązana zagadka? 

           (Święta Wielkanocne) 

 

2. Zabawa ruchowo-naśladowcza o tematyce świątecznej: 

 

W wielkanocnym koszyku (dziecko tworzy koszyczek ze swoich dłoni) 

zwierzaków bez liku: jest baranek (piąstkami kreśli koła z boku głowy tworząc „rogi’) 

jest kurczaczek (zgina ręce w łokciach i macha nimi jak skrzydełkami) 

i cukrowy zając skacze, (podskakuje) 

kolorowe są pisanki (wyciąga zaciśnięte piąstki przed siebie) – wielkanocne 

niespodzianki. 

Wszyscy śmieją się wesoło (pokazuje szeroki uśmiech) 

i machają dzieciom w koło, (macha w każdą stronę) 

jedną ręką ślą całusy i życzenia, (przesyła całusy z dłoni) 

ślą świąteczne pozdrowienia (macha dwoma rączkami). 

 

3. Posłuchaj piosenki „Znaki wielkanocne” 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

 

Tekst:  

Te mazurki ozdobione migdałami 

Te koszyki wypełnione pisankami 

Te baranki ulepione z marcepanu 

Bazie kotki od staruszki ze straganu 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 

Kiedy życie się odradza do swej mocy 

To znaki rozbudzonej świeżo wiosny 

Świat się staje znów zielony i radosny 

Świat radosny! Radosny! 

Świat radosny! 

 

Te palemki od bibuły kolorowe 

Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe 

No a potem jeszcze Lany Poniedziałek 

Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek! 

 

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 

Kiedy życie się odradza do swej mocy 

To znaki rozbudzonej świeżo wiosny 

Świat się staje znów zielony i radosny 

Świat radosny! Radosny! 

Świat radosny! 

 

4. Odpowiedz na pytania: 

 

- O jakich świętach mówi piosenka? 

- Jakie są znaki Wielkanocy, o których była mowa w piosence? 

- W jaki sposób obchodzi się te święta u Ciebie w domu – opowiedz o tym. 

 

5. Wielkanoc – stworzenie mapy myśli. 

Na dużym arkuszu papieru dziecko samodzielnie stara się napisać słowo 

WIELKANOC (rodzic pomaga). Następnie wokół wyrazu zapisujemy wszystkie 

skojarzenia związane z Wielkanocą. Szukamy z dzieckiem jak największej ilości 

haseł. 

 

6. Wielkanocne kodowanie, karty pracy:  

https://drive.google.com/file/d/1dRdkCZWAvZ-9sXoepalipvljLCGRl2xV/view 

 

7. Zaplanuj z mamusią jakie pyszności będziecie przygotowywać na święta, pooglądajcie 

książki kulinarne i zastanówcie się, które potrawy kojarzą się Tobie z Wielkanocą.  

 

 

8. Dla chętnych kolorowanka  

 

https://drive.google.com/file/d/1dRdkCZWAvZ-9sXoepalipvljLCGRl2xV/view


 
 

 

 

9. Miłego dnia       

 

 

 

 


