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1. Wykonanie karty świątecznej. 

Oglądanie kart świątecznych, zwracanie uwagi na powtarzające się motywy 

świąteczne. Karty świąteczne z różnymi motywami. Dziecko ogląda karty 

świąteczne związane z Wielkanocą. Odnajduje na nich motywy świąteczne 

(symbole), nazywa je. Propozycje wykonania: 

 Dla dziecka: kartka z bloku technicznego, kredki świecowe, farby 

plakatowe w ciemnych kolorach, zaostrzony patyczek lub dłutko. Dziecko 

dokładnie koloruje całą powierzchnię kartki z bloku technicznego kredkami 

świecowymi w różnych kolorach. Następnie pokrywa kartkę farbą w ciemnym 

kolorze i odkładają do wyschnięcia. Po wyschnięciu wydrapuje wzór, używając 

zaostrzonego patyczka lub dłutka. Rodzic zwraca uwagę na przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas posługiwania się ostrymi narzędziami. 

 

 3 łyżki soli, 3 łyżki mąki, trochę wody wymieszać do konsystencji gęstej 

papki, podzielić na części, każdą część papki zabarwić na inny kolor farbą lub 

barwnikiem spożywczym, nanosić kolorowy wzór np. pisanki wykałaczką lub 

patyczkiem na sztywną kartkę papieru, następnie rodzic wkłada obrazek na 30 

sekund do kuchenki mikrofalowej w celu uzyskania efektu 3D. 

 

2. Zabawy kartami świątecznymi – zajęcia matematyczne. 

 

 Zabawa na powitanie.  

Rodzic toczy piłkę do dziecka, mówiąc: Z okazji nadchodzących świąt 

wielkanocnych życzę ci dużo zdrowia. Dziecko odpowiada: Dziękuję, 

wzajemnie i toczy piłkę do rodzica, składając mu życzenia według własnego 

pomysłu, ale zawarte w jednym zdaniu. 

 

 Do koperty rodzic wkłada 6 kart świątecznych. Dziecko wyjmuje 

zawartość koperty, układa jedną kartę obok drugiej, liczy karty (raz od prawej 

strony, raz od lewej strony) i pokazuje wynik na palcach. Rodzic zwraca uwagę 

na fakt, że – bez względu na kierunek liczenia – liczba kart się nie zmieniła. 



 Budowanie domów z kart świątecznych.  

Liczenie wykorzystanych w tym celu kart. Rodzic prosi dziecko, aby zbudowało 

dom, wykorzystując jak największą liczbę kart, i policzyło, ile kart 

wykorzystało w tym celu. 

 

 Układanie z kart rytmu wyklaskiwanego przez rodzica.  

(Rodzic przypomina, że przerwy między poszczególnymi dźwiękami należy 

zaznaczyć przez odsunięcie kart od siebie). Dziecko układa ten rytm, 

wykorzystując karty. Następnie dziecko wyklaskuje go lub wytupuje. 

 

 Układanie zadań.  

Wykonywanie działań matematycznych na konkretach (kartach świątecznych). 

Mama postanowiła wysłać karty z życzeniami świątecznymi do babci Zosi, cioci 

Krysi, wujka Edka i pradziadka Adama. Dzieci układają odpowiednią liczbę 

kart. Niestety, zabrakło jej jednego znaczka. Odłożyła więc jedną kartę na bok i 

poszła do skrzynki pocztowej tylko z tymi, na których nakleiła znaczki. Ile kart 

mama wrzuciła do skrzynki pocztowej?  5-latki pokazują wynik na palcach. 

Rodzic zachęca dziecko do samodzielnego układania i rozwiązywania zadań.  

Uwaga! Dla dzieci liczących w wyższym zakresie liczb można zwiększyć liczbę 

kart biorących udział w zabawach, a także wykorzystać cyfry zamiast 

pokazywania na palcach. 

 

 Karty pracy, nr 56 – 57.  

Proszę o przeczytanie dziecku poleceń. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=58 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

 

Dziecko: 

− liczy pisanki po lewej i po prawej stronie, koloruje prostokąt przy tych 

pisankach, których jest więcej,  

− koloruje rysunek pisanki według podanego kodu,  

− powtarza rymowankę mówioną przez rodzica, a następnie powtarza ją podczas 

kolorowania, 

− kończy rysować szlaczek według wzoru. 

 

3. Zabawy na powietrzu. 

Co słychać wiosną w trawie? – obserwowanie życia toczącego się wiosną  

w trawie. Wysłuchiwanie dźwięków. Lupy lub szkła powiększające. Dziecko, 

wykorzystując lupy lub szkła powiększające, obserwuje życie toczące się 

wiosną w trawie, np. przygląda się mrówkom. Nasłuchuje, czy z trawy 

dobiegają jakieś dźwięki. Stara się je zidentyfikować. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=58
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf


4. Porządki przedświąteczne – porządkowanie dziecięcych półeczek. 

Ściereczki do wycierania kurzu.  

Dziecko wspólnie z rodzicem porządkuje swoje miejsce zabawy, np. ściera 

kurze, segreguje klocki, ustawia zabawki, układa książki. Rodzic wyjaśnia, że 

wykonywanie prac porządkowych jest jedną z tradycji. 

 

5. Samodzielne formułowanie życzeń. 

Zachęcanie do wysyłania kart świątecznych do bliskiej rodziny i znajomych. 

Karty świąteczne wykonane przez dziecko. Rodzic nawiązuje do tradycji 

wysyłania kart świątecznych. Dziecko podejmuje decyzję, do kogo chciałyby 

wysłać kartę. Kolejno formułują życzenia, które rodzic zapisuje na kartach 

wykonanych przez dziecko. Następnie pyta, co należy zrobić, aby karta trafiła 

do adresata (zaadresować, nakleić znaczek, wrzucić do skrzynki pocztowej).  

6.Utrwalanie  refrenu piosenki „Święta tuż, tuż”. 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08 

 

 

Powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08

