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I. -Nauka piosenki „Wielkanocna piosenka- są takie święta”. 

 

1.Dla przypomnienia, poniżej tekst piosenki oraz link do muzyki: 

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk   

 

1.Są takie święta raz do roku, 

co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku 

i wielka miłość rośnie w nas. 

Miłość do ludzi, do przyrody 

w zielone każdy z wiosną gra. 

Już zima poszła spać za morza 

a w naszych sercach radość trwa. 

 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane, 

pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle. 

Białe z cukru baranki jak zaczarowane, 

małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg. 

W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne 

I mazurek „filutek”, spójrzcie tam pierwszy liść. 

Według starej recepty babcia barszcz ugotuje, 

przyjdzie cała rodzina na te święta już dziś. 

 

 Piosenka została skrócona, ze względu na warunki domowe. Tekstu uczymy się metodą 

echa: rodzic mówi wers, dziecko powtarza. Po zapamiętaniu tekstu I zwrotki odśpiewujemy ją 

„na sucho” -bez melodii, następnie z podkładem muzycznym. Przechodzimy do nauki słów 

refrenu na tej samej zasadzie. Na koniec próbujemy śpiewać całość  bez podkładu, następnie z 

podkładem muzycznym. Piosenka łatwo „ wpada w ucho”, ma radosny nastrój, mam nadzieję, 

że spodoba się dzieciom     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk


  

 

II- Kształtowanie umiejętności porównywania długości . 

porównuje długości : długi, krótki, taki sam, dłuższy, krótszy, najdłuższy, 

najkrótszy,  

Zachęcam do przygotowania przez dzieci kilku dowolnych elementów znajdujących się w 

domu o różnej długości ( kawałek sznurka, gałązki, paski papieru…) Ważne, by były wśród 

nich krótkie, długie, dwa lub kilka o takiej samej długości, najdłuższy, najkrótszy. 

 Prosimy dziecko, aby wskazało: 

-  który jest długi/ krótki 

-  które są takie same 

-  który jest najdłuższy 

-  który jest najkrótszy 

 Prosimy, aby dziecko ułożyło elementy od najkrótszego do najdłuższego 

 Prosimy, aby dziecko ułożyło przedmioty od najdłuższego do najkrótszego 

 Dla zwiększenia stopnia  trudności proponuję rodzicom, aby najpierw ułożyli błędne 

ustawienie elementów od najmniejszego do największego i zapytali dziecko czy widzą w tym 

ułożeniu jakiś błąd. Dziecko powinno poprawić celowe błędne ustawienie rodzica.   

 Zachęcam do uświadomienia dzieciom, że zmiana ułożenia (np. zgięcie drutu, zwinięcie 

sznurka) nie zmienia długości.  

 

 

 Propozycja wykonania kart pracy na dziś:  Karty pracy 3- str. 41,42. 

 

 


