
WTOREK 

TEMAT: ,,Zwyczaje wielkanocne” 

1. ,,Wydmuszki” – ćwiczenie oddechowe: 

W tym ćwiczeniu potrzebna będzie pomoc rodziców! 

 

 
 

Sposób wykonania: 

▪ Jajka przeznaczone na wydmuszki należy wcześniej wyjąć z 

lodówki i poczekać aż będą w temperaturze pokojowej. Następnie 

dokładnie umyć pod bieżącą wodą. 

▪ Poproś rodzica aby w jajku delikatnie zrobił pinezką otwory: u góry 

jajka i drugi od dołu jajka. Dziurka na dole musi być nieco większa. 

▪ Umieszczamy jajko nad miseczką, przykładamy jajko do ust i 

bardzo mocno dmuchamy. Zawartość jajka będzie wypływała przez 

otwór na dole. Ta czynność wymaga dużo energii. Jeśli jajko nie 

wypływa trzeba powiększyć otworki. 

▪ Tak powstałe wydmuszki możesz zamienić teraz w kolorowe 

pisanki, malując je farbami. Pamiętaj, musisz obchodzić się z 

wydmuszką bardzo delikatnie, ponieważ może pęknąć! 

 



2. Wysłuchanie i nauka wiersza ,,Malowane jajka”:   

Malowane jajka  

Leży na półce mały koszyczek,  

a z niego wystaje kilka twarzyczek. 

Każda, okrągła i zadowolona,  

pięknymi barwami jest ozdobiona. 

 

Pierwsza w krateczkę,  

druga ma groszki,  

u trzeciej – kwiaty, 

u czwartej – prążki. 

na piątej są gwiazdki, 

na szóstej – drzewa, 

a mnie ich widok tylko olśniewa. 

I tak jak co roku, nie pójdą w kąt, 

lecz będą życzyły: Wesołych Świąt! 

Pytania do wiersza:  

 Jak wyglądały pisanki?  

 Gdzie leżały pisanki? 

 Jakie miały wzory?  

 Ile ich było?  

 W jakie święta ozdabiamy jajka?



3. ,,Wielkanocne zwyczaje”: 

 

  

 

  



  

 

  



 

2. ,,Kolorowe jajka” – ćwiczenie matematyczne:   

 

 

Zadaniem dziecka jest ułożenie kolorowych jajek, (można wykorzystać nasze 

wydmuszki z zadania 1.) Wytłaczanka powinna być na 6 jajek. Jajka 

pomalowane w kolorze sekwencji (załącznik 1). Zadaniem dziecka jest 

ułożenie jajek w wytłaczance, według wzoru na załączniku 1 (szablon można 

obracać). W zabawę można pobawić się z rodzeństwem układając jedną 

sekwencję na czas. 

 



 

 

 

Załącznik 1 

 

3. ,,Baranek z rzeżuchy” – praca plastyczna: 

Potrzebne będzie: 

▪ wata 

▪ pudełko po jogurcie ,,Fantasia” 

▪ oczy (np. koraliki) 

▪ rogi (zwinięta bibuła albo drucik) 

▪ klej do papieru 

▪ nasiona rzeżuchy  



 

 

 Z waty formujemy kulki, które następnie przyklejamy klejem do pudełka po 

jogurcie. Z przodu, na pudełeczku (na dodatki do jogurtu), przyklejamy oczy 

i rogi. Na dno kubeczka wkładamy watę. Wysiewamy na nią rzeżuchę i 

podlewamy. 

 
 

I baranek gotowy! 

 

 

4. Wykonanie ćwiczenia w KP3, s. 60 



5. KARTA PRACY 

  


