
Temat tygodnia: W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne 

 
                       Poniedziałek   – 29.03.2021 rok  „Przygotowania przedświąteczne” 

1. Zabawa ruchowa. Dziecko stoi przed Rodzicem. Ćwiczy pod dyktando              

wypowiadanej przez rodzica rymowanki.  

Ręce w przód, 

ręce w górę, 

i podskokiem aż pod chmurę. 

Ręce w dół, 

ręce w bok, 

nogi wykonują skok (podskok  obunóż w miejscu). 

Razem ćwiczmy bez wyjątku (marsz w miejscu), 

zaczynamy od początku (marsz w miejscu). 

 

2. Zagadki słowne o tradycjach Świąt Wielkanocnych 

 Jakie święto wiosną obchodzimy, podczas którego jajka pięknie zdobimy? – 

(Wielkanoc) 

 Cytrynowa, piaskowa bądź czekoladowa. Na stole wielkanocnym tradycyjnie króluje, 

bo wszystkim najczęściej bardzo smakuje. – (babka wielkanocna) 

 Jedzeniem napełniony, pięknie przystrojony. Tuż przed  Wielkanocą do kościoła jest 

niesiony. – (koszyczek) 

 Żółciutki jak słoneczko, symbol wielkanocny. Wyskakuje z jajeczka ten ptaszek 

radosny. – (kurczak) 

 Poranna jest godzina, gdy na tym wielkanocnym posiłku spotyka się rodzina. – 

(śniadanie wielkanocne) 

3. Zabawa ruchowa „Turlam pisankę” 

Dziecko siedzi na podłodze turla wokół siebie piłeczkę, raz w lewo, raz w prawo.  

4. Karta pracy „Planeta dzieci”, cz. 3.  

 Na stronie 50 dziecko ogląda obrazki, opowiada jak przygotowujemy się do Świąt 

Wielkanocnych, wkleja w odpowiednie miejsca wyrazy, wcześniej wycięte  ze strony 

61, próbuje je przeczytać.  

5.Pokoloruj  obrazek -  kredkami, mazakami lub farbami.  



 
 

 

 

 



                   Wtorek  – 30.03.2021 rok  „Wielkanocne przysmaki” 

1. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki, jak w poprzednim dniu: 

 Ręce w przód, ręce w górę, 

      i podskokiem aż pod chmurę. 

      Ręce w dół,  ręce w bok, 

      nogi wykonują skok,  (podskok  obunóż w miejscu). 

      Razem ćwiczmy bez wyjątku,  (marsz w miejscu) 

      zaczynamy od początku (marsz w miejscu). 

2. Słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych, czytanych 

dziecku przez Rodzica: 

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.  

Chleb jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się  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. 



3. Karta pracy „Planeta dzieci” cz. 3, str. 54. Dziecko czyta tekst samodzielnie lub       

z pomocą Rodzica, odpowiednio koloruje pisanki. Na dole strony nakleja wycięte 

wcześniej pisanki we właściwe miejsca. 

 

4. „Świąteczna rozsypanka” Dziecko odczytuje sylaby i łączy je w wyrazy  według 

kolorów. 
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5. Zabawa „Gdzie jest pisanka?” 

Rodzic chowa gdzieś w pokoju drewnianą pisankę, a dziecko szuka jej słuchając 

poleceń Rodzica: „ciepło – zimno” 

                                      Środa    – 31.03.2021 rok 

„Pisanki, kraszanki - jaja malowane” 

1.Zabawa do rymowanki,  jak w poprzednim dniu. 

2.Zabawa dydaktyczna „Ale różne te pisanki”. 

Rodzic opowiada dziecku, że nazwy jaj wielkanocnych zależą od sposobu ich barwienia. Są 

to: 

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

Malowanki – jajka jednobarwne o innych kolorach. 

Skrobanki – na jednolitym tle kraszanki lub malowanki wyskrobuje się wzorek(np. szpilką). 

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

Nalepianki – jajka ozdobione nalepionymi na skorupkę różnobarwnymi wycinkami z papieru. 

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

Tam, gdzie był wosk, zostaje biały, niepomalowany ślad na kolorowym tle.  

 



 

 

                

 

      



 

 

3.Zabawa „Jajeczko” 

Rodzic razem z dzieckiem wypowiada tekst: 

Jajeczko, jajeczko, 

jesteś pisaneczką. 

 

Następnie dziecko dzieląc słowa na sylaby - łączy tę czynność z odpowiednimi 

ruchami: jedna sylaba – przysiad, druga – wyprost (naprzemiennie). 

4. Karta pracy „Planeta dzieci” Liczenie s.60 

Dziecko koloruje rysunek zgodnie z kodem. 

 

5.Zabawa „Czy potrafisz?” 

Dziecko z rozsypanki literowej, próbuje ułożyć następujące wyrazy: pisanki, farby, 

Wielkanoc. 
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Czwartek   – 01.04.2021 rok 

„Koszyczek dobrych życzeń” 



1.Zagadka słowna  

Rodzic czyta dziecku zagadkę: 

Zagląda ciekawie przez okienko- słonko. 

Bo też chce zobaczyć koszyk ze … 

Dziecko dopowiada słowo „ święconką” 

 

2.Historyjka obrazkowa 

Dziecko ogląda obrazki, próbuje opowiedzieć co się wydarzyło, kiedy dzieci          z mamą 

wybierali się, aby poświęcić koszyczek. Oznacza kolejność zdarzeń cyframi lub odpowiednią 

ilością kropek. 

 

 
3. Karta pracy „Planeta dzieci” cz. 3, s. 55 

 

4. Zabawa ruchowa z elementem turlania „ Zgubiona pisanka”. 



Dziecko jest pisanką. Delikatnie turla się po podłodze w różnych kierunkach, zwracając 

uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

 

 

 
Piątek   – 02.04.2021 rok 

„Życzenia świąteczne” 

1. Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich. W Wielką Niedzielę 

dzwony w kościele ogłaszają światu, że Chrystus Zmartwychwstał. Cała rodzina zasiada do 

uroczystego śniadania. Na wielkanocnym stole stoi koszyczek ze święconką, są też pisanki               

i różne pokarmy. Wszyscy dzielą się jajkiem, życząc sobie pomyślności, zdrowia                                             

i błogosławieństwa Bożego. 

 

2. Rodzic proponuje dziecku, aby wspólnie ułożyć życzenia świąteczne dla 

najbliższych, (które przekaże bliskim osobom telefonicznie). 

3.  Rebus fonetyczny – „Co znalazło się na świątecznym stole.”                                              

Dziecko różnicuje pierwsze głoski w nazwach przedmiotów przedstawionych na 

poniższych obrazkach. Łącząc pierwsze głoski z nazw przedmiotów - podaje 

rozwiązanie. (pisanki)  

                            

                          

 

 

4. Karty pracy Czytanie i pisanie  s. 58 i 59.  

5. Wielkanocne ozdoby. Zapraszamy do zrobienia  pracy plastycznej. Oto kilka 

pomysłów: 

 



        
 

 

           

 

 

 

 

 


