
Poniedziałek 29.03.2021r. 

Temat: Wielkanocny stół 

 

 

1. „Wielkanocny stół” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat tradycji 

wielkanocnych. 

 

Wielkanocny stół  

Marlena Szeląg  

 

Wielkanocny stół już obrusem nakryty,  

w rzeżuszce baranek cukrowy ukryty.  

Na środku święconka, a w niej pisanki  

– jajka zdobione we wzorki i plamki.  

W wazonie świątecznie się prezentują bazie,  

co kotki swe pokazują.  

Już na talerzach kiełbasa biała,  

zalana barszczem jest prawie cała.  

A tam mazurek – wypiek świąteczny,  

posyła babie ukłon serdeczny.  

Tuż obok talerz – jajka w nim siedzą,  

wraz z życzeniami bliscy je zjedzą...  

Już na śniadanie goście przybyli 

 – na stole symbole tradycji odkryli 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu: O jakim święcie 

jest mowa w wierszu? Czym nakryty był stół? Co znajdowało się na 

świątecznym stole? Po co na święta Wielkanocne szykuje się jajka? Jak 

myślisz, co to jest tradycja? Czy według Ciebie jest ważna, dlaczego?  



 

 

 

2. Słuchanie  piosenki „Wielkanocny stół” 

 

https://youtu.be/JMbbv83DgUM 

 

3. „Co to jest tradycja?” – przybliżenie znaczenia słowa tradycja. Rodzic 

wyjaśnia dziecku: tradycja to jest zbiór wszystkich naszych zachowań, 

zasad, które wciąż powtarzamy, na przykład, co roku w święta. Lubimy 

je. One nas charakteryzują, łączą. Przekazujemy je z pokolenia na 

pokolenie. Tradycją jest np. święcenie koszyczków wielkanocnych, 

dzielenie się jajkiem, robienie palm, składanie życzeń, itp. 

 

4. Praca z KP2.21 – ćwiczenia motoryki małej, zdobywanie wiadomości na 

temat tradycji związanych z Wielkanocą. Dziecko nakrywa do 

świątecznego stołu, wykorzystując do tego celu nalepki. Podaje nazwy 

świątecznych potraw, wymienia tradycje związane z Wielkanocą. 

 

 

 

https://youtu.be/JMbbv83DgUM


Wtorek 30.03.2021r. 

Temat: W koszyczku do święcenia 

  

1. Wielkanocny koszyczek – słuchanie wiersza Z. Domitrocy połączone 

ze swobodną rozmową.  

 

Wielkanocny koszyczek 
Zbigniew Domitroca  

 

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...  

 

2. „Kurczaczki w skorupkach” – zabawa ruchowo-naśladowcza.  

Dziecko podskakuje w rytm muzyki po dywanie.  Na hasło: Kurczaczek w 

skorupce dziecko zatrzymuje się, przykuca, tworząc nad głową daszek ze 

splecionych dłoni. Na polecenie: Kurczaki wychodzą ze skorupek dziecko 

otwiera splecione dłonie i ponownie poruszają się w rytm muzyki.   

 



3. „Wielkanocny koszyczek” – zabawa dydaktyczna.   

Rodzic pokazuje dziecku koszyczek wielkanocny. Omawia z nim, jak powinien 

wyglądać i co powinno się w nim znaleźć. Następnie na dywanie kładzie 

sylwety: koszyczka, pisanek, baranka, kurczaczka, zajączka, palemki, chleba, 

soli, serwetki (jeżeli je posiada), jeżeli nie, to posłużą do tego zadania, ilustracje. 

Następnie razem z dzieckiem umieszcza na sylwecie koszyczka wszystkie 

elementy, po kolei wymieniając ich nazwy.  

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  



 

 



4.  Praca z KP2.22 – ćwiczenie koordynacji wzrokowo -ruchowej, 

grafomotoryki, sprawności manualnej i kreatywności. Dziecko zaznacza drogę 

między pisanką a miejscem, gdzie się ukryła. Dekoruje jedną z nich według 

własnego pomysłu. • kredki  

 

 

Środa 31.03.2021r. 

Temat: Wzorzyste pisanki 

  

1. Opowiadanie –„ Bajeczka wielkanocna” A. Galicy  

Słuchanie opowiadania, rozmowa na temat jego treści:  

· Co robiło słonko?  

· Kogo obudziło?  

· Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?  

· Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?  

Bajeczka wielkanocna  

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 

wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków.  

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, 

dlaczego musimy wstawać?  

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:  

- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja 

mam jeszcze tyle roboty.  

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce 

powędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i 

przygrzewało mocno.  



- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki 

wygramolił się malutki, żółty Kurczaczek.  

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało 

czerwoną kokardką.  

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko 

nie zdążyło na Wielkanoc.  

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami 

świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go 

za uszy i wyciągnęło na łąkę.  

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za 

święta bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo 

malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś.  

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.  

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.  

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.  

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w 

stogu siana i zaczęło z kimś rozmawiać.  

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś.  

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń.  

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki 

pierwsze zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.  

- Co to? Co to? – pytał Zajączek.  

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.  

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem 

na szyi.  

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało 

wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę.  

 



2. Zabawa z piosenką – „Pisanki, pisanki jajka malowane” 

- wysłuchanie piosenki i krótka rozmowa na temat jej treści: o czym opowiada 

piosenka?, co było namalowane na pisankach?  

Pisanki, pisanki,  

jajka malowane  

nie ma Wielkanocy  

bez barwnych pisanek.  

  

Pisanki, pisanki   

jajka kolorowe,   

na nich malowane   

bajki pisankowe.  

  

Na jednej kogucik,  

a na drugiej słońce,  

śmieją się na trzeciej  

laleczki tańczące.  

  

Na czwartej kwiatuszki,  

a na piątej gwiazdki.  

na każdej pisance  

piękne opowiastki.  

https://youtu.be/OTPObfVuHCY 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OTPObfVuHCY


3. „Pisanka” - rodzic daje dziecku ilustrację z narysowaną pisanką pociętą 

na trzy części. Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazka, naklejenie na 

kartkę i pokolorowanie w innych wolnych chwilach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 01.04.2020r. 

Temat: Świąteczne zwierzaki: baranki, króliki i kurczaki 

  

1. Baranek, kurczaki, pisanki   

– rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej połączone z opisem słownym 

obrazka.   

Rodzic  pokazuje obrazki: baranka, kurczaka, pisanki. Czyta dziecku zagadki.  

Zadaniem dziecka jest wskazać odpowiedni obrazek: baranka, kurczaka, 

kolorowe pisanki  

 

Baranek cukrowy  

Ma złociste rogi  

i kożuszek biały.  

Nie biega po łące,  

bo z cukru jest cały.  

 

Kurczaczki  

Wykluły się z jajek,  

są żółciutkie całe.  

Będą z nich kogutki  

albo kurki małe.  

 

Pisanki  

Leżą w koszyczku  

pięknie ułożone.  

W kolory i wzory  

mocno ozdobione.  



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. „Pan zajączek” – zabawa skoczna. Rodzic i dziecko stoją naprzeciwko siebie 

w odległości około 4 m. Recytują wierszyk o zajączku, inscenizują go ruchem. 

Potem w podskokach zbliżają się do siebie i witają się, podając rękę, a następnie 

wracają na swoje miejsce. 

Pan zajączek  
Zofia Makowska  

 

Pan zajączek idzie w gości,      (uderzają dłońmi o kolana)  

więc się musi przygotować.     (głaszczą włosy)  

Myje uszy, łapki, pyszczek,       (naśladują mycie uszu, rąk, buzi)  

żeby czysty mógł świętować.    (prostują plecy, rozglądają się na boki) 

 

3. „Kurczaczek” – ćwiczenie w oddychaniu. Rodzic i dziecko biorą po jednym 

piórku i układają na dłoni, a następnie dmuchają na piórko i strącają je. 

Powtarzają kilka razy, potem muskają piórkiem swoją dłoń, ramię, twarz. 

 

 

 

 

 

 



Piątek 02.04.2021r. 

Temat: Piaskowe pychotki z pieca 

 

 

1. „Piękne mazurki” – zabawa konstrukcyjna. Rodzic pokazuje dziecku 

ilustracje mazurków, omawia produkty użyte do dekoracji, pyta dziecko, 

czy wzory coś mu przypominają. Następnie daje dziecku  kolorową  

kartkę  (spód mazurka). Dziecko układa na niej wzory z wykorzystaniem 

dostępnych  elementów (np. klocki, koraliki, itp.). • kolorowe kartki 

 

 

 

 

2. „Gdzie jest babka?” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.  

Dziecko chodzi po pokoju, dłoń wyciągnięta do przodu, na niej leży zabawka. 

Na sygnał Rodzica zatrzymuje się, staje w lekkim rozkroku, przekłada zabawkę 

do drugiej ręki nad głową, wokół brzucha, wokół kolan, prawej i lewej nogi. 

Ćwiczenie powtarza 3 razy. 

 



3. „Świąteczne baby” – naśladowanie czynności.  

Dziecko wykonuje czynność, o której mówi Rodzi: Wsypujemy mąkę 

(trzymanie niewidzialnej torebki i wsypywanie mąki do miski), wbijamy jajka 

(stukanie piąstką o piąstkę), dolewamy mleka (powtarza chlup, chlup), 

wsypujemy szczyptę soli i proszku do pieczenia (posypywanie palcami jednej i 

drugiej ręki), mieszamy (piąstka zatacza koła nad dywanem), ugniatamy (obie 

dłonie dociskają dywan), formujemy babkę (imitowanie ruchu formowania 

kształtu z ciasta), zanosimy do pieca (przenoszenie w inne miejsce). 

4. „Babka Wielkanocna” -  kolorowanie kolorowanki. 

 

 

 

 

 

 

 


