
 

 
GRUPA VII – STOKROTKI 

 

 

Drodzy rodzice i kochane dzieci  

 

 

Jak już wiecie przez pewien czas nie będziecie uczęszczać do 

przedszkola, ale nie oznacza to wcale, że nie będziemy się razem 

bawić. Tu na naszej stronie zamieszczać będziemy propozycje zabaw  

i różnych  aktywności, abyście mogły kontynuować edukację.  

Szczególną prośbę kierujemy do rodziców, aby pomogli dzieciom  

4 letnim skorzystać z naszych propozycji i dobrze się bawić,  

a dzieciom  6 letnim w realizacji obowiązkowego kształcenia w klasie 

zerowej.  

 

Zamieszczamy pomysły na zabawy i ćwiczenia na każdy dzień, które 

możecie Państwo wykorzystać. Ćwiczenia w książce i w kartach pracy 

cyklu „Kolorowy start” dla dzieci 6 letnich są obowiązkowe. 

 

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłej zabawy i pracy. 

Bawcie się wesoło, pomagajcie swoim rodzicom w  przygotowaniach 

do świąt i nie zapomnijcie też codziennie pobawić się na podwórku. 

 

 

RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH  

 

 PIĘKNYCH PREZENTÓW OD WIELKANOCNEGO ZAJĄCZKA  

 

DO ZOBACZENIA WKRÓTCE  
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PONIEDZIAŁEK - 29.03.2021 

 

Temat: Koszyczek dobrych życzeń  

 

1. Zabawy przy piosence  „Koszyczek dobrych życzeń” 

 

Posłuchajcie piosenki którą znajdziecie pod niżej podanym linkiem:  

 

www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY 

 

Porozmawiajcie na temat piosenki: 

- Ile zwrotek ma piosenka? Czy ma refren? 

- Co znajduje się w koszyczku? 

- Co spełnia ten koszyczek? 

Spróbujcie nauczyć się refrenu piosenki. 

Podczas śpiewu refrenu możecie rytmicznie klaskać, uderzać dłońmi o 

uda, tupać nogami, itp.    

 
Koszyczek dobrych życzeń – piosenka 

 

1. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku, 

a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku. 

Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak. 

Dziwi się biały baranek: „O! Kto to wszystko będzie jadł?” 

 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł, 

a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń. 

Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz! 

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości! 

 

2. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała. 

Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała. 

Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat, 

lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł? 

 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat … 
 

3. Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia. 

Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia. 

I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są, 

a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go. 

 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat … 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY


2. Ćwiczenia spostrzegawczości 

 

Obejrzyj obrazek pierwszego koszyczka, opowiedz co znajduje się 

w środku. Porównaj go z pozostałymi obrazkami. Czym się różnią? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zabawa ruchowa  „Bieg z jakiem”  

 

Do zabawy potrzebne będą – łyżka, plastikowe jajka ( albo małe 

piłeczki), dwa koszyczki ( mogą być jakieś pojemniczki ). 

Jeden koszyczek z jajkami stoi na stole w kuchni, a drugi pusty na 

stole w pokoju. Zadaniem dziecka jest przenieść kolejno na łyżce 

wszystkie jajka z koszyczka w kuchni do koszyczka w pokoju.   

Czas wykonania zadania może wyznaczać długość trwania piosenki 

„Koszyczek dobrych życzeń” – to jeszcze jedna okazj,a aby jej 

posłuchać  i trochę się jej nauczyć.  

 

4. Praca plastyczna „Pisanka” 

 

Narysujcie wielkie jajko na kartce A4, które można wyciąć (choć nie 

jest to konieczne). Następnie zdecydujcie, jaką techniką chcecie je 

ozdobić. Takie jajko może być wspaniałym prezentem dla kogoś z 

rodziny. 

 

 wyklejane plasteliną, 

 ozdobione skrawkami kolorowego papieru  (wydzieranka), 

 pomalowane farbami, 

 wyklejane makaronem, który można potem pomalować, 

 obsypane brokatem, 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Zadanie tylko dla 6 latków - ćwiczenia w czytaniu i ćwiczenia 

graficzne - proszę wykonać w Kartach pracy nr 3  str. 80 



WTOREK– 30.03.2021 

 

Temat: Prawie wszystko o jajkach  

 

1. Oglądanie „Bajki o jajkach”  

 

Krotki film znajdziecie pod niżej podanym linkiem:  

 

www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A 

 

2. Doświadczenia z jajkiem - zabawy badawcze. 

       

1) Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. 

Opisywanie budowy jajka. 

    Pomoce: plastikowy pojemnik, lignina, surowe jajko, ugotowane 

jajko, dwie szklanki, talerzyk. 

      Rodzic układa w pojemniku wyłożonym np. ligniną surowe jajko 

i ugotowane jajko. Dziecko dotyka kolejno jajek, potrząsa nimi, 

starając się porównać dźwięki, jakie wydają. Wskazuje różnice. 

Rodzic wprowadza oba jajka w ruch obrotowy. Dziecko obserwuje 

jajka i wskazuje to, które kręciło się szybciej. 

      Zastanawia się nad przyczyną. 

    Następnie rodzic rozbija surowe jajko. Oddziela żółtko od białka. 

Prosi, aby dziecko powiedziało, z czego składa się jajko. 

      

2) Zachowanie jajek w wodzie: surowego i ugotowanego. 

   Pomoce: surowe jajko, ugotowane jajko, 2 przezroczyste pojemniki. 

Dziecko bada zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka 

ugotowanego - wkłada jajka do pojemników z wodą. 

 

3)  Zachowanie surowego jajka w wodzie z dodatkiem soli. 

   Pomoce: surowe jajko, sól, łyżka, słoik z wodą. 

Dziecko wlewa do słoika trochę wody, wkłada jajko, stopniowo 

dosypuje około 10 łyżek soli. 

   Następnie z pomocą rodzica wlewa ostrożnie wodę po ściankach 

naczynia i obserwuje co się dzieje. 

 

4)  Badanie co się dzieje z jajkiem zanurzonym w różnych 

cieczach? 

   Pomoce: trzy ugotowane jajka, zaparzona i wystudzona kawa i 

herbata, barwniki spożywcze lub inne, trzy pojemniki. 

http://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A


   Dziecko z pomocą rodzica wlewa do pojemników kawę, herbatę, 

barwniki spożywcze. Następnie zanurza w nich jajka i bada co się z 

nimi dzieje, po zetknięciu z różnymi cieczami. 

 

5) Badanie właściwości jajka ugotowanego na twardo. 

  Pomoce: ugotowane jajko, jednorazowa tacka, plastikowy nożyk. 

      Dziecko z pomocą rodzica obiera jajko, kroi je plastikowym 

nożykiem na pół. Nazywa poszczególne 

      części jajka - skorupka, żółtko, białko. Określa wygląd, smak, 

zapach. 

 

3. Masażyk relaksacyjny z udziałem rodziców.  

 

Rodzic recytuje wierszyk i masuje plecy dziecka  

 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie sobie śni  

Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach ( uderzanie 

delikatnie w plecy palcami-kropki) 

Była też w paseczki( rysujemy paseczki ) 

I w wesołe krateczki(rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki ( rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki-kółko, kółko, nóżki, 

dzióbek) 

Ciii...... wiosna, wiosna ach to ty ! ( masujemy całymi dłońmi ) 

 

4. Ćwiczenia w czytaniu – dzieci 6 letnie  

 

Książka „Kolorowy start” str. 68 

 

Dzieci  prezentują różny poziom umiejętności czytania i to ćwiczenie 

pozwoli rodzicowi rozpoznać jak dziecko sobie radzi.  

Rodzic powinien wspierać dziecko, pomagając mu w czytaniu jeśli ma 

trudności. Jeśli nie potrafi przeczytać – rodzic czyta, a dziecko liczy i 

odpowiada na pytanie zawarte w tekście. 



 



ŚRODA - 31.03.2021  

 

Temat: Święta Wielkanocne  tuż tuż.  

 

1. Zabawa ruchowa z elementem orientacji „Zajączki” przy 

akompaniamencie  piosenki „Koszyczek dobrych życzeń” 

 

Piosenkę znajdziecie na youtube  wpisując niżej podany link:  

 

www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY 

 

Przed przystąpieniem do zabawy rodzice wypowiadają 

zaklęcie„Hokus -pokus, ecie -pecie, zajączkami zostaniecie” 

Na dywanie rozkładamy gazety, imitujące domki zajączków, między 

którymi będą poruszali się uczestnicy zabawy, podczas trwania 

piosenki, a na przerwę w muzyce dzieci reagują na hasło 

wypowiedziane przez rodzica: 

- wejdź do domku, 

- stań za domkiem, 

- stań przed domkiem,  

- obiegnij domek dookoła itp.  

 

Zachęcamy dzieci do śpiewania piosenki podczas zabawy 

 

2. Przedświąteczne porządki – nauka i praca  

 

Po tej porcji ruchu zachęcamy dzieci – zajączki do zrobienia 

porządków w pokoju, np.  

- dziecko za pomocą ściereczki wyciera kurz na półeczkach – 

porównuje powierzchnię przed i po wycieraniu 

- porządkuje do pojemników pomieszane klocki – segreguje, 

klasyfikuje ze względu na rodzaj, wielkość, kolor itp. 

- ustawia zabawki  autka, przytulanki i książeczki na półce np. od 

najmniejszej do największej, przelicza, porównuje czego jest więcej, a 

czego mniej, 

- zbieranie śmieci z dywanu do pojemniczka – dziecko ćwiczy chwyt 

pęsetkowy  kciukiem i kolejnymi palcami prawej i lewej ręki.     

     

http://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY


3. Przedświąteczne wypieki – razem z mamą  

 

 

Spróbujecie z mamą upiec pyszne babeczki - muffinki – sposób 

wykonania znajdziecie wpisując niżej podany adres : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kE5oGIipRmY 

 

 

 

Składniki:   

 300 g mąki pszennej, 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 

 100 g cukru, 

 2 jaja, 

 2 łyżeczki cukru waniliowego, 

 100 ml oleju, 

 150 ml gazowanej wody mineralnej, 

 pół tabliczki gorzkiej (czekolady rozdrobnionej na małe kawałki). 

Wykonanie: 

1. W jednej misce mieszamy wszystkie "suche" składniki - mąkę, proszek do pieczenia, 

cukier i cukier waniliowy.  

2. W drugiej misce za pomocą trzepaczki łączymy składniki "mokre" - gazowaną wodę 

mineralną, olej i jajka. 

3. Następnie łączymy składniki z obu misek - (suche dodajemy do mokrych). 

Dokładnie mieszamy. Na koniec za pomocą szpatułki dodajemy do masy kawałki 

czekolady. 

4. Formę na muffinki wykładamy papilotkami i nakładamy do nich ciasto (do połowy 

wysokości). 

5. Muffinki wkładamy do nagrzanego piekarnika na około 25 minut i pieczemy 

w temperaturze 180 stopni Celsjusza. 

 

4. Gniazdko dla zajączka  

 

Przygotuj miejsce w którym wielkanocny zajączek będzie mógł ci 

zostawić prezenty. Możesz do tego wykorzystać koszyk, pudełko, 

które pomaluj lub ozdób kolorowymi wycinankami, wstążkami – tak 

aby zajączek mógł je z daleka zauważyć. Do środka  włóż sianko i 

mały prezent dla zajączka np. marchewkę. Zajączek z pewnością to 

gniazdko zauważy i zostawi w nim dla coś dla ciebie.     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Malowanie jajek 

  

Z pomocą mamy przygotuj kolorowe jajka do wielkanocnego 

koszyczka  

Poniżej kilka wskazówek jak domowymi sposobami, bez używania 

sztucznych barwników w naturalny sposób zafarbować jajka  
 

- Kolor  żółty  - uzyskacie dzięki  przyprawom curry i kurkuma -pisanki 

nabędą słonecznego, żółtego koloru.  

Do wody wsypcie 2 łyżeczki przyprawy, włóżcie  jaja i gotujcie do momentu 

idealnego efektu.  

 

- Kolor brązowy - naturalny odcień brązu uzyskacie z łupin cebuli. Łupiny 

cebuli namoczcie w wodzie i w tak powstałym wywarze gotujcie jajka. 

Ugotowane jajka pozostawcie w tym wywarze do ostygnięcia – nabiorą 

intensywniejszego koloru.  

 

- Kolor niebieski  - uzyskacie  poprzez wywar z drobno pokrojonej czerwonej 

kapusty, i suszonych jagód lub jeżyn. 

  

- kolor pomarańczowy uzyskasz poprzez 30 minutowe gotowanie ich w startej 

dyni i marchewce 

- Kolor różowy - sposobem na uzyskanie na skorupkach jajek różowego 

odcienia, jest parzenie ich w soku z buraków. Jeżeli chcecie uzyskać pastelowy 

kolor różu na skorupkach, ugotujcie je w wywarze z żurawiny. 

- Kolor zielony - tutaj do gotowania będą potrzebne mrożone liście szpinaku, 

pokrzywy, natka pietruszki i / lub młoda trawa  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystko gotowe??? Pozostaje już tylko czekać na święta.  

WESOŁYCH   ŚWIĄT  WIELKANOCNYCH !!! 


