
Gry Logiczne          6, 7.04.20 
 

Kilka propozycji na  ten tydzień. Ćwiczenia myślenia twórczego i spostrzegawczości.   
Można ćwiczyć z kimś (namawiając rodziców, rodzeństwo, umawiając się telefonicznie z kolegami), albo 

indywidualnie chwaląc się przed samym sobą i innymi.  

 

1. WIELKANOC to najważniejsze  święto chrześcijańskie upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa, obchodzone w Polsce od X wieku. To wyjątkowy czas, w którym obrzędy religijne 

splatają się z tradycją ludową. Co szczególnego robicie w tym czasie, co robią Wasi bliscy (oczywiście nie 

mam na myśli czasu kwarantanny)?  

Przypomnijcie sobie tradycje (zwyczaje, potrawy…) związane z Wielkanocą. Zapytajcie rodziców, dziadków 

jakie tradycje obchodzili kiedyś?  

Przygotujcie dla Rodziny WIELKANOCNE KALAMBURY. Zapiszcie na karteczkach hasła związane z 

Wielkanocą. Jeśli będzie ich mało dodajcie hasła związane z wiosną.    

W czasie wolnym zaproponujcie wspólną zabawę. Pokazywanie lub rysowanie i odgadywanie haseł.  

 

2. WIEKLANOC. Słowo ma 9 liter. Ułóżcie  jak najwięcej wyrazów z liter słowa WIELKANOC.  

(zasady znacie, w ubiegłym tygodniu układaliśmy słowa z liter wyrazu PONIEDZIAŁEK).  

np. CO,  LEK,………  

Im więcej tym lepiej, powodzenia.  

3. Ćwiczenia spostrzegawczości.  

    W załączeniu dwa obrazki (znajdź różnice 6,7.04.20.) które trzeba wydrukować.  

    Wielkanocny zajączek maluje pisanki, a stworek piecze pyszną babkę. Znajdźcie jak najwięcej różnic.  

    Zapiszcie 5 pytań do każdego obrazka, albo wykorzystajcie moje pytania.  

    Pokażcie obrazek komuś z domowników (na 15-20  sek.) i sprawdźcie co pamiętają.  
     Przykładowe pytania. 

     obrazek z zajączkiem.   1. Ile jajek jest na obrazku?    2. Na ilu jajkach są serduszka?    3. Czy zajączek ma buty?   

     4. Czy widać  zajączkowi ogonek?     5. Jaki wzór jest na chustce? 

    obrazek ze stworkiem.  1. Czy stworek ma uszy?    2. Ile ciast jest w piekarniku?     3. Gdzie leży łyżka?  

     4. Stworek piecze sernik, czy jabłecznik?     5. Co ma ubrane stworek?  

 

Życzę Wam i Waszym Rodzinom spokojnych Świąt i normalności, powrotu do szkoły i codziennych, zwykłych 

spraw. Zostańmy w domu tak długo jak to będzie potrzebne.   

W internecie znalazłam takie życzenia:   

„Mówi zając do baranka, jaka piękna ta pisanka, wtem z jajeczka wyszła kurka, nastroszyła swoje 

piórka,  teraz głośno krzyczy, że WESOŁYCH ŚWIĄT WAM  ŻYCZY!”  

 

Do zobaczenia na zajęciach MDK  

Aleksandra Stawicka 

 
 


