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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Marzyciele!

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji językowej. Celem pierwszej części zajęć 
jest rozwijanie mowy, uważne słuchanie tekstu, poznanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych. 

Druga część zajęć ma na celu wprowadzenie litry F,f, rozpoznawanie poznanych liter oraz 
podejmowanie próby kreślenia liter.   

Prosimy przygotować: talerz lub tackę, kaszę manną lub mąkę, klocki lub białe kartki.  

                                                                                                                         Życzymy miłej zabawy!

Część I
1. Obejrzyjcie i posłuchajcie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych. 
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

- Jajko to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się nim przed 
rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. W 
ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem, zapewniało 
urodzaj w polu i w ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Z jajka wykluwa się kurczątko, które 
jest symbolem nowego życia. 

- Pisanki dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii.

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


- Chleb jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się z nim i wspólne spożywanie jest od 
najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i poczucia wspólnoty. 

- Palemka miała chronić ludzi, zwierzęta, domy przed ogniem, czarami i złem tego świata. 
Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa najwcześniej okrywającego się zielenią. 

- Mazurki przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie lukrowane i dekorowane 
bakaliami, przypominają wyglądem maleńkie tureckie dywaniki.



- Chrzan, a także przyprawy – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej Męce Chrystusa. 
Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się od zjedzenia całego korzenia chrzanu, żeby 
ustrzec się od bólu zębów i brzucha. 

- Baranek z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa Odkupiciela. 
Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad i uciech wierni nie zapominali o 
religijnym charakterze świąt. 

- Kiedy gospodynie wypiekały baby drożdżowe, kuchnia musiała być zamknięta na klucz. Ktoś 
obcy bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu głośną rozmową albo złym wzrokiem. Wyjętą z 
pieca babę kładziono na poduszki i do chwili ostygnięcia przemawiano do niej szeptem. 

 - Zajączek obwieszcza wiosenną odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono z grzesznikami, 
którzy odbyli oczyszczającą pokutę. Potem zaczął obdarowywać dzieci łakociami i prezentami. 



2. Wykonajcie kartę pracy z książki fioletowej, cz. 3, s. 72. 

3. Posłuchajcie opowiadania Agaty Widzowskiej „Gipsowe pisanki” (plik audio)
• Odpowiedzcie na pytania dotyczące opowiadania. 
− Gdzie rodzina Olka i Ady spędziła Wielkanoc? 
− Co się stało dziadkowi? Dlaczego? 
− Jakie zadania mieli do wykonania podczas przygotowań do świąt Olek i Ada, rodzice i 
dziadkowie? 
− Czym babcia ozdobiła stół? 
− Jakie rady dawał dziadek?
− Czy tata i mama wywiązali się z zadań? 
− Co według dziadka jest najważniejsze?

4. Zabawa z wykorzystaniem tekstu rymowanki: „Jajeczko, jajeczko, jesteś pisaneczką”. Dzieci 
wypowiadają rymowankę, dzieląc słowa na sylaby i łącząc tę czynność z odpowiednimi ruchami: 
jedna sylaba – przysiad, druga – wyprost (naprzemiennie). 

Część II
Poznamy dzisiaj literę  f, F. 
1. Na rysunku są  farby – będzie to wyraz podstawowy. 

2.  Analiza i synteza słuchowa słowa farby. 

- Dzieci dzielą słowo farby na sylaby i na głoski. Liczą, ile w słowie jest sylab, a ile głosek. 
Następnie wymieniają inne słowa, w których głoskę f słychać na początku (futro, flaga, fasola…), 
w środku słowa (agrafka, alfabet, wafle…). 

- Budowanie schematu słowa farby. Potrzebne klocki albo białe kartki. Dzieci układają tyle 
klocków (kartek), ile sylab słyszą w słowie farby – rozsuwają klocki (kartki) i wymieniają głośno 
sylaby. 

- Następnie układają tyle klocków (kartek), ile głosek słychać w słowie farby, wymawiają głoski 
głośno, dotykając kolejno klocków (kartek).  

- Dzieci głośno dzielą na głoski słowo: farby. Wypowiadają głoskę f: długo: fffyyyy… krótko: f, f, 
f, f.

- Głoska f jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko. 



3. Prosimy o przygotowanie talerza, tacy z kaszą manną lub mąką.  
Dzieci będą teraz kreślić literkę F,f. Niżej wklejamy prawidłowy wzór litery pisanej.

4. Wypełnijcie teraz karty pracy z książek:
- 6-latki (książka zielona) Karty pracy Litery i liczby, cz. 2, s. 58–61. 
- 5-latki (książka różowa) Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, 
pisania i liczenia, s. 66-67

Propozycje utrwalające treści: 
- Obejrzyj i posłuchaj piosenek o literach:
https://www.youtube.com/watch?v=F8W3oi1I20E 
https://www.youtube.com/watch?v=e5pRuzVeyYA
- Zabawa w rymy (poniżej jajka z rymami). Należy porozcinać jajka i szukać rymów.
- Ćwiczenie usprawniające dłoń: możecie wykleić literę F,f plasteliną, małymi kawałkami papieru 
lub kulkami z bibuły (załącznik poniżej).

                                                                                                                                           Powodzenia! 
Nauczycielki: Milena Kurpiewska, Ewa Bienias

https://www.youtube.com/watch?v=e5pRuzVeyYA
https://www.youtube.com/watch?v=F8W3oi1I20E

