
Zadanie nr 1. 

Drogi Przedszkolaku: Pokoloruj trzy  pisanki w taki sposób aby kolory na nich się nie 

powtarzały. Czwarte jajko ozdób w świąteczne wzorki i pokoloruj według własnego pomysłu. 

Powodzenia! 

Drogi Rodzicu: W tym zadaniu dziecko doskonali spostrzegawczość, koncentrację i pamięć. 

Pamiętaj aby podczas kolorowania dziecko prawidłowo trzymało narzędzie pisarskie. 

 

 



Zadanie nr 2. 

 

 

 
 

Inspiracja ze strony:  

https://mamotoja.pl/wyhoduj-rzezuche-razem-z-dzieckiem,wielkanoc-artykul,8150,r1p1.html 

 

Rzeżucha jest symbolem odradzającego się życia i sił witalnych. Warto mieć ją na wielka-

nocnym stole. Wspólnie z dzieckiem zróbcie rzeżuchę. Najlepiej wysiać ją na zwilżoną watę. 

 

Rzeżucha zwiera witaminy C, A, B1, sole mineralne, olejki eteryczne. Ale to nie jedyne jej 

zalety, wysiana do dekoracyjnych naczyń będzie ozdobą wnętrza. 

 

Potrzebne ci będą:  
* nasiona rzeżuchy 

* wata lub lignina 

* woda 

* naczynie 

 

Instrukcja sadzenia rzeżuchy: 
1. Do naczynia włóż watę lub ligninę, możesz też rozłożyć ją na płaskim talerzu albo obłożyć 

nią zewnętrzną stronę salaterki (wówczas rzeżucha będzie przypominać zieloną górkę). 

2. Zwilż watę wodą. Rozsyp nasiona. Postaraj się zrobić to w miarę równomiernie, by nie 

było „łysych” miejsc. Spryskaj je wodą. 

3. Przez cały okres uprawy podlewaj wodą (trzeba to robić codziennie, bardzo ważna jest tu 

regularność). Pierwsze nasiona kiełkują już po 2-3 dniach. Rzeżucha wyrośnie szybciej, jeśli 

postawisz ją w słonecznym, ciepłym miejscu. Po ok. 10 dniach można ją już ścinać i jeść. 
Powodzenia! 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 

 

https://mamotoja.pl/wielkanocny-stol-dekoracje-na-swiateczny-stol,wielkanoc-galeria,2899,r3.html
https://mamotoja.pl/wielkanocny-stol-dekoracje-na-swiateczny-stol,wielkanoc-galeria,2899,r3.html
https://mamotoja.pl/witaminy-i-skladniki-mineralne-co-ty-o-nich-wiesz-quiz,quizy-psychotest,1170,r4.html
https://mamotoja.pl/rzezuchowy-kopczyk,wielkanoc-artykul,8328,r1.html
http://polki.pl/wielkanoc_rodzinne_swieta_artykul,10012917.html


Dzisiaj zapraszam  do wspólnej gry, podsumowującej  zdobytą wiedzę na temat pierwszych oznak 

wiosny.  Pierwsza gra polega na łapaniu krecików, które przedstawiają ilustracje pierwszych 
symptomów wiosny.  Klikamy na poniższy link i zaczynamy zabawę. 

https://wordwall.net/pl/resource/1301862 

Druga gra to quiz składający się z siedmiu  pytać i trzech odpowiedzi – tylko jedna jest prawidłowa.  

Aby wziąć udział w zabawie kopiujemy poniższy link  i wklejamy go do przeglądarki a następnie  
podajemy nazwę uczestnika (np. imię dziecka). Udanej zabawy. 

quizizz.com/join?gc=751327 

 

A na koniec  zapraszam na zabawę muzyczną. Wysłuchaj poniższej piosenki, porozmawiaj na jej 
temat z rodzicami i odpowiedz na kilka pytań.  

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

- O jakich świętach jest mowa  w piosence? 

- Jakie potrawy znajdziemy w Wielkanocnym koszyczku? 

- Z kim i o co kłócił się kurczaczek? 

- Jak zakończyła się historia ?  

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy umiejętność opowiadania, słuchania ze zrozumieniem  oraz 
utrwalamy zdobyte wiadomości na temat wiosny.  

  

Opracowała: Kinga Mateja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1301862
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Opracowała:  Agnieszka Respondek  

 

1. Pokoloruj pola z samogłoskami na jeden wybrany kolor, a z spółgłoskami na inny kolor.  

Drodzy Rodzice: w tym zadaniu ćwiczymy percepcje wzrokową.  

 

 

 


