
Grupa IV ,, Skowronki” – 31.03                  temat: Wielkanocne zwierzęta 

1. ,,Wielkanocne zwierzęta” . rozwiązanie zagadek. Czytamy zagadki o zwierzętach,  próbujemy   

odgadnąć o jakie zwierzę chodzi. Następnie określamy czy te zwierzę jest związane z 

Wielkanocą. 

 

Ma długie uszy, 

futerko puszyste. 

biega kicając 

to właśnie jest…. 

  (zając) 

 

 

Ma żółte puszyste piórka, 

jego mama to kurka. 

   (kurczak) 

 

Piórka czarno-białe, 

buciki czerwone. 

Uciekają przed nim żaby, 

gdy idzie w ich stronę. 

  (bocian) 

 

Gdy cię zobaczę nawet z daleka, 

czym prędzej w wodę z pluskiem uciekam! 

Nie chcę przekąską być na śniadanie! 

Próżno mnie szukasz panie bocianie. 

  ( żaba) 

2. ,, Wielkanocne zwierzaki – figurki” – do tego zadania potrzebnych będzie kilka figur 

geometryczne wyciętych z kartki papieru ( trójkąt, prostokąt, kwadrat). Próbujemy ułożyć z 

nich zwierzątko lub koszyczek wielkanocny. Po wykonaniu zadania odpowiadamy na pytanie: 

Ile wykorzystałeś kół (trójkątów, kwadratów, prostokątów)? 

3. ,, Wielka gra w kurniku” . Do tego zadania potrzebne będą liczmany ( np. klocki, guziki).  

Rozwiązujemy  poniższe zadnia, dodając liczmany lub je odkładając.  

-  W kurniku mieszka 6 kur i 1 kogut. Ile ptaków mieszka w kurniku? 

- W  kurniku po prawej stronie są 4 grzędy, a po lewej stronie są 3. Ile grzęd jest w kurniku? 

-  Kwoka ma 3 kurczątka żółte i 5 kurczątek białych. Ile razem kwoka ma piskląt? 

-  W kurniku było 9 kur. Nagle wpadł do kurnika lis. 1 kura wybiegła z kurnika. Ile kur 

pozostało w środku? 

– W kurniku było 10 kur. Nagle wpadł do kurnika lis. 3 kury wybiegły z kurnika. Ile kur 

pozostało w środku? 

4. Zabawa paluszkowa. Naśladujemy słowa wierszyka, za każdym razem chowając kolejny palec. 

Na koniec zaplatamy palce obu dłoni i lekko kołyszemy splecionymi dłońmi.  

 

Zajączki 

Małgorzata Barańska 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 



Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca. 

 

5. Propozycja zabaw ruchowych. 

Linki do strony:  

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-

minimized/R1Qua76ix9G5p/1/ClYKaGQZvztAhMLBCaDoZanSduErXC74.pdf 

                 https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/swiateczne-zwyczaje  
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