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Temat tygodnia: 

Wielkanoc 

 

Poniedziałek (29.03.2021)  

Pisanki, kraszanki 

1. Rozmowa z dzieckiem na temat różnych rodzajów pisanek. 

Kraszanki – jajka o czerwonej barwie, od staropolskiego słowa „krasić” – barwić, 

upiększać  

Źródło pinterest  

Malowanki – jajka jednobarwne o innych kolorach.  

 

Źródło pinterest 
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Skrobanki – na jednolitym tle kraszanki lub malowanki wyskrobuje się wzorek (np. 

szpilką).  

 

Źródło Pinterest 

Wyklejanki – jajka z naklejonym obrazkiem z listków, sitowia, włóczki itp. 

 

Źródło Pinterest 

 

 Nalepianki – jajka ozdobione nalepionymi na skorupkę różnobarwnymi wycinkami  

z papieru.  

 

Źródło malowane.pl 
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Pisanki – przed zanurzeniem jajka w barwnym roztworze robi się na nim wzory woskiem. 

Tam, gdzie był wosk, zostaje biały, niepomalowany ślad. 

 

Źródło Wielkanoc- Polki.pl 

 

2.„Pisanki” – słuchanie wiersza S. Aleksandrzaka. Omówienie jego treści – opisywanie 

wyglądu pisanek. 

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki: 

Pierwsza ma kreski 

Druga – kółka złote 

Trzecia - drobne kwiaty 

Czwarta – dużo kropek 

Piąta – srebrne gwiazdki 

Szósta – znów zygzaki 

Siódma – barwne kwiaty jak astry lub maki 

Ósma – wąskie szlaczki z zieloniutkich listków 

Dziewiąta – największa – ma już prawie wszystko: 

 I kropki i zygzaki i paseczków wiele  

I czerwień i złoto i błękit i zieleń  

I piękne kwiaty na jajku ktoś posiał 

Dumne były z niego Hania i Małgosia. 
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3.  Rysowanie pisanek pod dyktando rodzica (wg treści wiersza). 

Dziecko wycina narysowane przez Rodzica jajka i ozdabia kredkami wg wzorów zawartych 

w wierszu. 

4.  Liczenie pisanek, przyporządkowywanie liczebników porządkowych. 

Dziecko układa pisanki w rzędzie wg kolejności zawartej w wierszu, liczy pisanki  

i odpowiada na pytania Rodzica: 

Jaki wzorek miała pisanka: druga, trzecia, piąta? itd.  

5. „Literowe pisanki”. 

 Dziecko „rysuje” palcem na plecach rodzica pisankę, którą ozdabia dowolną literą. 

Rodzic odgaduje, jaka to litera. Następnie zamieniają się rolami. 

 

6. Praca w ZG 59- dziecko dobiera do siebie połówki jajek- każde jajko rysuje po 

śladzie innym kolorem kredki. 
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Wtorek  (30.03.2021r)  

Wielkanocny koszyczek 

1.Słuchanie wiersza „Wielkanocny koszyczek” Zbigniewa Dmitroca. 

Dziecko uważnie słucha i odpowiada na pytania: 

Co znajduje się w wielkanocnym koszyczku? 

Co wkładamy jeszcze do wielkanocnego koszyka? 

W małym koszyczku 

Dużo jedzenia, 

Które niesiemy 

Do poświęcenia: 

Chleb i wędlina, 

Kilka pisanek 

Oraz cukrowy  

Mały baranek. 

Drożdżowa babka, 

Sól i ser biały, 

I już jest pełny 

Koszyczek mały... 
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2. Wielkanocne symbole- rodzic wyjaśnia dziecku ich znaczenie 

 biała serwetka- by przypominała o poranku Zmartwychwstania o wschodzie słońca,  

 coś zielonego (rzeżucha, owies, bukszpan)- bo to przecież wiosna, cała 

przyroda budzi się do życia po zimie, wszędzie kiełkuje nowe życie,  

 jajka- w Wielkanoc chrześcijanie czczą Chrystusa żyjącego, tego dnia ofiarujemy 

sobie wzajemnie jajka – symbol życia, 

  chleb- bo to najważniejsze pożywienie człowieka, 

 baranek wielkanocny- ponieważ Pana Jezusa nazywamy Barankiem Bożym, 

  odrobina soli- bo Jezus nakazał nam być solą ziemi, to znaczy nadawać smak życiu: 

taką solą może być nasza radość, praca, trud, miłość…. 

  chrzan - ponieważ wyciska łzy z oczu, jest symbolem pokonania goryczy męki 

Chrystusa,  

  babka wielkanocna, wędlina- by prosić Boga o to, żeby nigdy nie zabrakło nam 

pożywienia, a najlepiej, żeby zawsze było coś smacznego. 

 

3. Praca w KP. 3.47.  

Dziecko uzupełnia obrazki nalepkami. Mówi, jakie produkty można włożyć do święconki. 

Koloruje pola zgodnie z kodem. 

4. Zabawa ruchowa „Zające”.  

Dziecko stoi ze złączonymi nogami, przed nim leży gazeta. Przeskakuje raz przodem, raz 

tyłem przez gazetę, następnie przeskakuje bokiem raz w prawo, raz w lewo. 

5. „Liczymy pisanki”- zabawa matematyczna. 

(potrzebne będą liczmany np. pisanki z koszyczka wielkanocnego i koszyk).  

Dziecko wykonuje obliczenia na konkretach: 

 - Kasia włożyła do koszyka 3 pisanki, Tola 4 . Ile jest pisanek w koszyku?  

- W koszyku było 8 pisanek, brat Wojtka potłukł 3. Ile pisanek zostało?  

- Maja do koszyka włożyła 5 pisanek, tata włożył 2 i mama 1. Ile mają teraz jaj? 

W końcowym wyniku dzieci próbują przyporządkować cyfry od 1-8. 
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6. Praca w ZG 60- ćwiczenia grafomotoryczne. 
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Środa  (31.03.2021r)  

W kuchni pachnie Wielkanocą 

1. „Wielkanocne potrawy”- rozmowa z dzieckiem na podstawie obrazków. 

Rodzic pokazuje dziecku obrazki przedstawiające wielkanocne potrawy. Dziecko opowiada, 

co na nich znajduje się, wymienia potrawy, które są przygotowywane w domu. 
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Pascha wielkanocna 
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Źródło Grafika google 

2. Układamy zdania- zabawa dydaktyczna.  

Dziecko dzieli na sylaby słowa: żurek, kiełbasa, babka, mazurek, jajko. 

Wyodrębnia głoskę na początku wyrazu i układa zdanie z wyrazem np. Kiełbasa jest biała. 

Liczy wyrazy w zdaniu. 

3. „Wielkanocny mazurek”- pieczemy ciasto. 

Rodzic przygotowuje produkty i przedmioty potrzebne do wykonania ciasta wg 

przepisu. 

Kruche ciasto na mazurek 

300 g mąki 

kostka masła 

100 g cukru pudru 

2 żółtka 

2 łyżki śmietany 
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Puszka kajmaku do wyłożenia na ciasto i kolorowe cukierki typu „lentilki”. 

Dziecko wspólnie z Rodzicem sieka i zagniata ciasto. Schładza w lodówce przez godzinę. Po 

wyjęciu ciasta z lodówki należy je rozłożyć w dużej formie tak, aby miało niewielkie brzegi 

(zapobiegną wypłynięciu masy kajmakowej. Nakłuwamy ciasto widelcem i pieczemy 12- 20 

minut w temp. 200 °C . Wystudzone ciasto polewamy gotową masą krówkową z puszki. 

Smacznego. 

4. „Ozdabiamy mazurek”- rytmiczne powtarzanki, dekorowanie ciasta. 

Dziecko przy użyciu kolorowych cukierków typu „lentilki” układa na cieście wzory. Pamięta, 

że ma to być rytm który się powtarza np. 

 

Źródło pinterst 
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Czwartek (01.04.2021) 

Na wielkanocnym stole 

1. Słuchanie wiersza „Wielkanocny stół” Ewy Skarżyńskiej. 

Dziecko uważnie słucha i odpowiada na pytania: 

Jak wygląda w wierszu stół wielkanocny?  

Czym jest udekorowany? 

Co stoi na nim? 

Kto siada przy stole? 

Kto zerka na wszystkich zza firanek? 

 

,,Wielkanocny stół” Ewa Skarżyńska 

Nasz stół wielkanocny 

haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 

listeczków skrzydlatych 

lukrowana baba 

rozpycha się na nim, 

a przy babie - 

mazurek w owoce przybrany. 

 

Palmy pachną jak łąka 

w samym środku lata. 

Siada mama przy stole, 

A przy mamie tata. 

I my. 
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Wiosna na nas 

zza firanek zerka, 

a pstrokate pisanki 

chcą tańczyć oberka. 

 

Wpuśćmy wiosnę, 

Niech słońcem 

zabłyśnie nad stołem 

w wielkanocne świętowanie 

jak wiosna wesołe! 

 

 

Źródło zdjęcia: dom.pl 
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Źródło zdjęcia: wiescidladomu.pl 

 

2. ,,Prawda – fałsz” – zabawa dydaktyczna 

Rodzic mówi zdanie, zaś dziecko określa, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe. 

Jeżeli zdania są fałszywe to dziecko mówi, jak powinny brzmieć. 

 

Święta Wielkanocne kojarzą się nam z choinką i św. Mikołajem. 

Do koszyczka wkładamy żelki, cukierki czekoladowe i chrupki. 

Mazurki i baby to najpopularniejsze ciasta wielkanocne. 

Święta Wielkanocne zawsze obchodzimy latem.  

Domy na Święta Wielkanocne ozdabiamy jemiołą i suszonymi trawami. 

Na palmową niedzielę robimy palemki. 

Najważniejszym posiłkiem w czasie Świąt Wielkanocnych jest wielkanocne śniadanie. 

Przy wielkanocnym stole szykujemy miejsce dla nieoczekiwanego gościa.  
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3. Praca w KP3.48 – Wycinanie fragmentów obrazka ze s. 51 i naklejanie je we 

właściwe miejsce. Ozdabianie obrusu. 

 

4. „Kokoszka” – zabawa doskonaląca pamięć i koncentrację uwagi  

 

Dziecko zamyka oczy. Rodzic wypowiada na głos rymowankę „Kokoszka”. Zabawa 

przebiega zgodnie z opisem.  

 
Kokoszka  

(Marta Jelonek)  

W kurniku na grzędzie  

leżą jajka w rzędzie.  

Kura się kręciła,   

Bo dwa jajka strąciła.  

Powiedz, przedszkolaku śmiały,  

jakie jajka pospadały?  

 

Prowadzący zabawę chowa za siebie dwie spośród rozłożonych sylwet.  Dziecko otwiera 

oczy, podaje nazwy kolorów ukrytych jajek.  

* W zmodyfikowanej wersji zabawy rodzic wykorzystuje ponumerowane sylwety jajek. 

Zabawa przebiega jak wyżej, ale pytanie w ostatnim wersie rymowanki brzmi: Które jajka 

pospadały? Odgadujący podaje numery porządkowe schowanych jajek.  
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Źródło: bliżejprzedszkola.pl 

 



17 
 

5. Doczep ogonek zajączkowi 

 

Na arkuszu brystolu rysujemy sylwetę zajączka. Miejsce na ogonek wyklejamy taśmą 

dwustronną, dajemy dziecku małe kuleczki waty. Zadaniem przedszkolaka jest 

wypełnienie ogonka. Oczywiście podczas przypinania dziecko ma zawiązaną chustę 

na oczach. 

 

 

Źródło zdjęcia oraz zabawy: dziekckiembadz.pl 
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Piątek (02.04.2021)  

Śmigus-dyngus 

 

1.  Słuchanie wiersza „Śmigus” Marii Konopnickiej. 

Dziecko uważnie słucha i odpowiada na pytania: 

O jakim zwyczaju wielkanocnym opowiada autor wiersza?  

Jak inaczej nazywamy śmigus-dyngus? 

Jak wygląda w naszym rejonie ta tradycja? 

Czy można się obrażać, jak zostanie się polanym wodą? 

 

,,Śmigus” Maria Konopnicka 

Panieneczka mała  

Rano dzisiaj wstała:  

Śmigus! śmigus! 

Dyngus! dyngus! 

Bo się wody bała. 

 

Panieneczka mała 

W kątek się schowała: 

Śmigus! śmigus! 

Dyngus! dyngus! 

Bo się wody bała. 

 

Panieneczka mała 

Sukienkę zmaczała: 

Śmigus! śmigus! 

Dyngus! dyngus! 

Choć się wody bała. 
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Źródło: laskonline.pl 

 

Źródło: przedszkole31.eu 
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2. Masaż na dobry humor.  

 

Dziecko wspólnie z rodzicem wypowiada rytmicznie tekst rymowanki.  

Żeby było nam wesoło, masujemy swoje czoło.  

Raz, dwa i raz, dwa, każdy ładne czoło ma.  

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.  

Język w górę raz i dwa. Ładny język każdy ma.  

Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la la la la.  

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.  

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.  

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 

Źródło: Bliżejprzedszkola.pl 

 

3. Jak zbudowane jest jajko? – zabawa badawcza.                         

Rodzic przygotowuje dla dziecka ugotowane na twardo, jajko. Zadaniem przedszkolaka jest 

określenie właściwości jajka i wykonanie następujących czynności: 

-  obranie jajka ze skorupki, 

- określenie wyglądu, zapachu, smaku, 

- nazywanie części jajka: białko, żółtko, skorupka. 

 

 

Żródło:mamotoja.pl 
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4.  „Dziwne kroki” – zabawa ruchowa, naśladowcza.  

Dziecko chodzi swobodnie po pokoju. Rodzic po kolei wymienia, czyj chód dzieci ma 

naśladować. Idź jak: kwoka z jajem, świąteczny zajączek, pisklak, który dopiero wykluł się              

z jajka, brykający baranek. 

 

 

5. Praca plastyczna -,,WIELKANOCNE ZAJĄCZKI”.  

 

Do zrobienia zajączków potrzebujemy: rolki po papierze toaletowym, farby, wycięte      

z kolorowego papieru uszy, oczy, wąsy i ząbki. Puchaty nosek możemy zrobić                           

z włóczki, ewentualnie waty. 

 

Źródło: malinowaplaneta.pl 
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6. Pisanka do wyklejenia plasteliną  
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Życzymy zdrowych, spokojnych świąt 

 


