
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA WTOREK 07.04 2020  

Dzień dobry!  

1. Dzisiejszy dzień rozpocznijmy od powtórzenia wczorajszej piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xAhMOdXuujg 

2. Posłuchajcie wiersza czytanego przez rodzica: 

Wielkanocny stół  - Ewa Skarżyńska 

 

Nasz stół wielkanocny 
haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 
listeczków skrzydlatych 

lukrowana baba 
rozpycha się na nim, 

a przy babie – 
mazurek w owoce przybrany. 

Palmy – pachną jak łąka 
w samym środku lata. 

Siada mama przy stole, 
a przy mamie tata. 

I my. 
Wiosna na nas 

zza firanek zerka, 
a pstrokate pisanki 

chcą tańczyć oberka. 
Wpuścimy wiosnę. 

Niech słońcem 
zabłyśnie nad stołem 

w wielkanocne świętowanie 
jak wiosna wesołe. 

 

Porozmawiajcie o wysłuchanym utworze: 

 Jakie elementy dekoracyjne znajdują się na stole?  

 Kto usiądzie przy stole?  

 Czego brakuje na stole, a powinno się znaleźć zgodnie z tradycją 

wielkanocną? 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xAhMOdXuujg


3. Symbole na świątecznym stole – po odszyfrowaniu przez dzieci 

wszystkich haseł, rodzic wspólnie z dziećmi przypomina symbolikę 

niektórych produktów, które powinny znaleźć się na stole 

wielkanocnym. Hasła wpisujemy pod tabelką. 

S P N I I K A 

3 1 5 2 7 6 4 

 

HASŁO:............................................................................................................... 

K A N E A R B 

7 4 5 6 2 3 1 

 

HASŁO:.............................................................................................................. 

L P M Y A 

3 1 4 5 2 

 

HASŁO:.............................................................................................................. 

Z E I B A 

3 5 4 1 2 

 

HASŁO:.........................................................................................................  

Symbolika: 

Pisanka – symbol życia.  

Baranek – symbol zmartwychwstania Chrystusa.  

Chorągiewka – znak zwycięstwa.  



Palmy – nawiązują do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania go przez 

mieszkańców miasta. Świąteczne palmy miały zapewnić dobre plony, chronić 

przed pożarami i chorobami.  

Bazie – spożywano, gdyż wierzono, że chroni to przed bólem i dodaje sił. Są 

symbolem budzącej się wiosny. 

Drodzy Rodzice!  

Jak wielu z Was wie, nasza grupa brała udział w projekcie Mały miś w świecie 

wielkiej literatury. Poza odwiedzaniem Waszych domów Mały Miś uczył się 

z nami również w przedszkolu. Razem z nim świętowaliśmy Dzień 

Pluszowego Misia, poznaliśmy Prawa Dziecka czy stworzyliśmy Kodeks 

korzystania z przedszkolnej biblioteczki :) 12 marca w czwartek mieliśmy 

świętować Dzień Matematyki, jednak nie zdążyliśmy.... Zachęcam aby do tej 

zabawy dziecko samo stworzyło jakieś małe liczmany - przedmioty, które 

będą ułatwiały dziecku liczenie: np. papierowe jajka, kółka, serduszka :) 

zachęcamy do kreatywności! 

Zabawę tą można uwiecznić na zdjęciach, które chętni Rodzice mogą 

przesłać na mój adres mailowy: mlegut91@gmail.com. Zdjęcia nie będą 

nigdzie publikowane, są potrzebne do sprawozdania, które potwierdzi, że 

zajęcia te faktycznie się odbyły.  

Będę wdzięczna za wyrozumiałość! P. Martyna :) 

 

Po zabawie dla każdego uczestnika czeka dyplom (wystarczy tylko wpisać 

imię dziecka) i misiowa kolorowanka! 



4. Zadania matematyczne: Wielkanocne obliczenia – dziecko układa 

przed sobą liczmany i wykonuje działania: 

 W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące 

osoby: mama, tata, ciocia Basia z wujkiem Piotrem i dwiema 

córeczkami, babcia Frania i mały Michaś. Ile osób siadło do 

świątecznego śniadania?  

 Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po 

chwili przyszedł Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do 

ozdobienia mazurka?  

 Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek 

zostało na stole?  

 Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone 

kwiaty, 2 żółte kwiaty i 4 fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 

kwiaty się odczepiły. Ile kwiatów zostało na palmie?  

 

5. Zabawa ruchowa – Podskocz tyle razy… Rodzic wypowiada 

zdania, a dziecko liczy i skacze tyle samo razy. Przykładowe zdania:  

 Podskocz tyle razy ile masz lat. 

 Podskocz tyle razy ile masz palców u jednej ręki. 

 Podskocz tyle razy ile jest okien w tym pokoju itp. 

 

 

Gratulacje, wykonaliście zadania! Czas na nagrody! 





 
 
 
 



 

DYPLOM 
      dla 

 

……………………………………………………. 

 

za udział w zabawach matematycznych 

w Dniu Matematyki 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

Czaniec, dnia ……………………………



 


