
Tematyka tygodniowa  30.03-03.04.2020  JAJKA MALOWANE 

1. PONIEDZIAŁEK „ WIELKANOCNE ZWYCZAJE”
 Ćwiczenia grafomotoryczne  – pisanie po śladzie wyrazów (załącznik do pobrania)
 „Wielkanocne zwyczaje”- wysłuchanie wiersza Moniki Niewielskiej „ Śmigus- 

dyngus”- rozmowa na temat tradycji świątecznych. (Bajka o świętach wielkanocnych i
zwyczajach – YouTube)

 Ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie odgłosów (kura- ko, ko, kurczątko – pi, pi, 
owca – me,me)

 Zajęcia plastyczne-  „kolorowe jajka”. Wykonanie pisanek techniką wyklejania 
różnorodnym materiałem plastycznym (bibuła, kolorowy papier) 

 KARTA PRACY s.40
2. WTOREK „SPOTKANIE Z TRAMPOLINKIEM”

 Ćwiczenia oddechowe- dmuchanie z różnym natężeniem na pisankę zawieszoną na 
nitce (lub piłeczkę, kuleczkę z waty)

 Zabawa konstrukcyjna „ domek dla zajączka wielkanocnego”- zabawa z klockami 
(rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci)- FOTOREALACJA

 Mozaika geometryczna- utrwalenie poznanych figur, rozwijanie analizy i syntezy 
wzrokowej. (FIGURY W ZAŁĄCZNIKU)

 Zabawa z mocowaniem- „mocne nogi”
 DLA CHĘTNYCH – poznanie litery J,j. Słoiki z nową literą (załącznik do pobrania). 

Odszukiwanie w gazetach litery J,j.
 Zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego Weroniki 

Sherborne. (plik z przykładami ćwiczeń do pobrania)
 KARTA PRACY s. 38-39 

3.  ŚRODA „WESOŁA WIELKANOC”
 „Gimnastyka buzi i języka”- ćwiczenia logopedyczne.( naśladowanie ruchy języka- 

oblizywanie ust, próba dotknięcia językiem czubka nosa)
 Zabawa „ zajączek z pisanką” (dziecko wkłada piłeczkę (jako pisankę) między kolana. 

Na hasło START dziecko skacze z piłeczkę po sali. Na hasło STOP dziecko zatrzymuje 
się i odpoczywa . (można zrobić rywalizację z rodzeństwem lub rodzicem)

 Ćwiczenia percepcji wzrokowej ( odszukiwanie różnic- załącznik do pobrania)
 Wspomaganie mowy- rozmowy na temat symboli Wielkanocnych, zwyczajach 

świątecznych i o przygotowaniu do świąt.
 Wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan „ Wielkanoc”- rozmowa na temat 

wysłuchanego tekstu (teskt w załączniku)
 „Taniec wesołych kurcząt”- zabawa umuzykalniająca
 Wielkanocna piosenka- osłuchanie z piosenką nauka tekstu ze słuchu. (link do 

pobrania- YouTube)
4. CZWARTEK „PISANKI”

 Ćwiczenia lateralizacji przy muzyce – taniec z chustami lub szarfami (paskiem bibuły)
 Rozsypanka wyrazowa – ćwiczenia w czytaniu.
 „Pisanki”- porównywanie liczebności zbiorów . Klasyfikowanie wg kształtu, wzoru 

wielkości. Utrwalanie znajomości cyfr .



 „Kartka świąteczna”- projektowanie- wycinanie z kolorowego papieru ( tworzenie 
kartki świątecznej)

 Utrwalenie piosenki wielkanocnej.
 KARTA PRACY s. 41, 44-45

5. PIĄTEK „JAJKO”
 Ćwiczenia logopedyczne – gimnastyka buzi i języka.
 Zabawa naśladowcza „uparty baranek”
 Układanie puzzli z kartek świątecznych.
 „Gdzie jest jajko- zabawa z elementem kodowania lub gra w ciepło /zimno
 Określanie pogody za oknem.
 „Rzeżucha”- zasianie rzeżuchy .
 „Świąteczne śniadanko”- przygotowanie potrawy (kanapki) z jajkiem. (fotorelacja)
 KARTA PRACY s. 41,42,43

*Karty pracy strona od 38-45 (pod tematami obok ćwiczeń podane strony )

 


