
Temat tygodnia: W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne 

 
Poniedziałek: 29.03.2021  

„Tradycje wielkanocne” 

1. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki (wg M Markowskiej)  dziecko 

stoi przed Rodzicem, ćwiczy pod dyktando  wypowiadanej przez niego 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. Słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych, czytanych 

dziecku przez Rodzica. 

       



            

              



        

 

 

3. Rodzic czyta polecenie w karcie pracy cz. 2 str. 23, dziecko w miarę możliwości 

stara się rozwiązać. 

 

 



Wtorek: 30.03.2021  

„Śmigus Dyngus” 

1. „Przygody wielkanocnego zająca” – rozmowa kierowana 

Rodzic  prezentuje pierwszą ilustrację i prosi, aby dziecko  opisało, co się na niej znajduje. 

Następnie dziecko opowiada, co jego  zdaniem wydarzy się dalej.  

 

 

Kiedy dziecku wyczerpią się pomysły, Rodzic  pokazuje kolejną ilustrację. 

 

 



Rodzic zadaje pytania: 

 - Dlaczego zając oblał wodą kolegę?  

- Czy w lany poniedziałek można oblewać innych wodą z wiadra? 

- Dlaczego nie powinno się tego robić? 

- Jak myślisz, co było dalej? 

 

- Dlaczego zając leży w łóżku?  

- Co spowodowało, że się rozchorował?  

- Dlaczego zając trzymający marchewki ma spuszczone uszy i smutną minę?  

- Czy twoim zdaniem tradycja oblewania wodą jest zabawna? O co trzeba zadbać, aby dla 

wszystkich było to przyjemne?  

 

 

 

 

 

 



 Na koniec Rodzic pokazuje ostatnią ilustrację i wyjaśnia, że zajączki na szczęście się 

pogodziły i znalazły sposób na bezpieczną zabawę, oraz przypomina, aby w lany 

poniedziałek pamiętać o bezpieczeństwie. 

 

2. „Przygotowania zajączków do świąt” – rymowana gimnastyka 

Rodzic recytuje rymowanki, demonstrując ćwiczenia, a dziecko powtarza  za nim tekst 

i wykonuje polecenie zgodnie z instrukcją. Każde ćwiczenie można wykonać kilka razy. 

 

- Dziecko spaceruje po pokoju. Na wcześniej umówiony sygnał  wspina się na palcach 

i unosi ręce – dziecko powtarza rymowankę: 

Gdy Święta Wielkanocne się zbliżają, 

zajączki w domu kurze wycierają. 

 

- Dziecko w siadzie skrzyżnym raz jedną ręką pociera prawą część ciała, a następnie drugą 

ręką – lewą część ciała, udając czyszczenie futerka. 

Następnie czyszczą swoje futerka, 

w prawo i w lewo każdy zając zerka. 

 

- Dziecko  pochyla się do przodu, uginając  kolana, udaje dźwiganie ciężkich siatek. 

Następnie prostuje się i powtarza ćwiczenie. 

 

Od rana ze sklepu z zakupami wracają,  

ciężkie siatki w łapkach dźwigają. 

 

 



- Dziecko  leży  na brzuchu i unosi głowę, ręce i patrzy przez lornetkę. 

 

 W koszyczku jeszcze nie wszystko mają,  

 i  pisanki do koszyczka wkładają. 

 

- Dziecko  wykonuje skłon z niskim pochyleniem tułowia. 

 

 Co chwilę goście przybywają,  

zajączki w pas im się kłaniają.  

 

- Dziecko maszeruje po obwodzie koła. Spokojnie oddycha, nabiera powietrze nosem 

i wypuszcza ustami.  

 

Na świąteczny spacer powychodziły,  

wszystkich sąsiadów odwiedziły. 

 

 

3. Zabawa ruchowa do piosenki  

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA 

 

 

4. Papierowy zajączek- wytnij, zagnij biały pasek i sklej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA


 

 

 

 

 

 



Środa: 31.03.2021  

„Zbieramy jajka” 

1. Zabawa „Gdzie jest pisanka?” 

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

Rodzica „ciepło – zimno”. 

2.„Pisanki” – słuchanie  wiersza S. Aleksandrzaka.  

Omówienie jego treści – opisywanie wyglądu pisanek. Rysowanie pisanek pod dyktando 

Rodzica (wg treści wiersza). Przeliczanie narysowanych pisanek w dostępnym zakresie. 

„Pisanki” 

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. 

 

 

3.„W roli głównej jajka” – zabawa badawcza, poznanie budowy i właściwości oraz 

różnych postaci jaj kurzych. 

 

 

 



Dzieci badają kurze jaja, obierają ze skorupek i kroją jajka ugotowane na twardo i na 

miękko, wybijają ze skorupek jaja surowe (uprzednio wymyte i wyparzone).  

 

Jak przygotować wydmuszkę, możecie Państwo sprawdzić tutaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=HTscWeJhmoY  

 

A doświadczenia z jajkiem można obejrzeć tutaj:  

https://vimeo.com/224050224   

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w 

 

4.Rodzic czyta dziecku w karcie pracy polecenie cz. 2, str. 24, a dziecko w miarę 

możliwości stara  się rozwiązać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HTscWeJhmoY
https://vimeo.com/224050224
https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w


Czwartek: 01.04.2021  

„Baranek” 

1.Rodzic czyta lub wspólnie z dzieckiem słucha „Legendy o białym baranku”, 

a następnie dziecko próbuje odpowiadać na pytania. 

https://www.youtube.com/watch?v=06Z6ylM8fQ0 

„Legenda o białym baranku” 

 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 

gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 

Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 

 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 

falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

 

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 

jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 

Dzieci na mój widok bardzo się radują 

i z mojego grzbietu cukier oblizują 

 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 

jestem z czekolady – opowiada wkoło. 

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 

już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 

dziwi się pisanka zielona jak łąka. 

Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 

brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

 

 O co pokłóciły się zwierzęta w koszyku? 

 Co znalazło się w koszyku wielkanocnym? 

 

 

 



2.Rozwiązywanie zagadek: 

Gdy go weźmiesz za uszy, zaraz wszystko nosi, 

ma wiklinowy brzuszek, i nazywa się (koszyk). 

 

Długie uszy, szare futro, trochę jest nieśmiały, 

i z ogonkiem jak pomponik, cały dzień po lesie goni. (zajączek) 

 

Co to jest? Kolorowe, malowane, i kraszone i pisane,  

Na Wielkanoc darowane. (pisanki) 

 

Żółciutkie, puchate, w koszu siedzą same, 

głośno krzyczą: pi, pi, czekając na mamę. (kurczak) 

 

Kiedy śnieżek prószy, kiedy słonko świeci, 

On chodzi w kożuszku, i zimą i w lecie. (baranek) 

 

3.„Baranek”- praca plastyczna z wykorzystaniem karty - W13 (dołożonej do książki). 

Dziecko wypycha baranka i składa wg instrukcji. Na zakończenie można przyczepić go do 

słomki lub patyczka do szaszłyków.  

 

4.Masażyk relaksacyjny- dziecko rysuje na plecach rodzica a następnie rodzic na pleckach 

dziecka: 

 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach (uderzenia paluszkami- kropki) 

Była też w paseczki (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek: 02.04.2021  

„Wielkanocne kurczaczki” 

1. Słuchanie opowiadania pt. „Historia żółtego kurczątka”(autor B. Machoo). 

 

Na wiejskim podwórku, w przytulnym kurniku, mieszkało sobie śliczne kurczątko ze 

swoją mamą - kurą i tatą - kogutem. Mama kura uczyła je dreptać po podwórku 

i wygrzebywać pazurkami z ziemi pyszne ziarenka i robaczki. Tata kogut pokazywał, jak 

trzeba wskakiwać na płot i piać donośnie - kukuryku. Oboje rodzice bardzo kochali swoje 

maleństwo. Aż nagle, któregoś dnia, a było to wczesną wiosną, kurczątko spostrzegło, że 

rodzice nie mają już dla niego tyle czasu. 

- Pii, pii... pobaw się ze mną, mamo – prosiło.                                                                                                                      

- Ko, ko, ko – gdakała kura, nie mam dzisiaj czasu, muszę znieść dużo jajek, ko, ko, ko 

Wielkanoc już blisko! Pobaw się samo Maleństwo. I kura poszła znosić jajka.  

Kurczątko pobiegło do taty koguta. 

-Pi, pi... Nudzi mi się... Pobaw się ze mną tatusiu! - Kukuryku! Nie mam dziś czasu, muszę 

obudzić gospodynie i ogłosić całemu światu, że Wielkanoc już blisko. Pobaw się samo 

Maleństwo i kogut wskoczył na płot wołając donośnie – kukuryku! Obrażone kurczątko 

poszło w świat. 

 Na łące spotkało baranka.  

- Bee, bee dokąd idziesz Maleństwo? Takie małe kurczątka nie powinny oddalać się same od 

domu.                                                                                                                                                                                                                                   

- Pi, pi... Przez tę Wielkanoc nikt nie ma dla mnie czasu. Komu w ogóle potrzebne są te 

Święta? - Jak to, bee... Nie wiesz? 

No to posłuchaj: Święta potrzebne są kwiatom, żeby mogły kolorami przystroić świat. 

Święta potrzebne są mamusiom, żeby mogły upiec pyszne wielkanocne ciasta baby 



i mazurki. Święta potrzebne są tatusiom, żeby mogli zaczarować jajka w kolorowe pisanki. 

Święta potrzebne są też dzieciom, żeby mogły znaleźć prezenty od wielkanocnego zajączka. 

-    Aha! Pi, pi teraz już rozumiem, muszę szybko przeprosić rodziców, że byłem 

niegrzeczne, a potem pobiegnę sprawdzić czy wszystko już gotowe do Wielkanocy, pi, pi Do 

widzenia baranku! 

 

 Rozmowa na temat opowiadania: 

- Kto występował w opowiadaniu? 

- Dlaczego rodzice nie mieli czasu dla kurczątka? 

- Co zrobił kurczaczek?  Kogo spotkał? 

- Komu potrzebne są Święta Wielkanocne? 

- W jaki sposób ty (dziecko) mógłbyś nam rodzicom pomóc w przygotowaniach do 

Świąt? 

  



2.Gra Dobble – zagraj z rodzicami lub rodzeństwem  

 

Zasady:  

 Karty należy wydrukować; 

 Dziecko wycina karty; 

 Jedną kartę kładzie na środku stołu, pozostałe rozdaje zawodnikom. 

 Zadaniem zawodników jest jak najszybciej znaleźć wspólny element na swojej karcie 

i karcie leżącej na środku stołu. Gdy to zrobi, nazywa ten sam element (np. zajączek!) 

i przykrywa swoją kartą, kartę leżącą na stole. Tym samym  na stole znajduje się nowa 

karta, z którą należy znaleźć wspólny element. 

 Grę wygrywa ten, kto pierwszy pozbędzie się kart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



3.„Świąteczne porządki"- zabawa ćwicząca mięśnie narządów mowy. 

Dziecko wykonuje ruchy językiem ilustrując opowiadanie: 

 • „zamiatają” wszystkie kąty w buzi,  

• malują językiem policzki wewnątrz,  

• malują podniebienie, próbują namalować jajko,  

• sprzątamy po malowaniu - dzieci ponownie wymiatają językiem wszystkie kąty w buzi,  

• wietrzymy - dzieci nabierają powietrze nosem, wypuszczają ustami. 

 

4.Zaproszenie dziecka do wspólnych porządków w dziecięcym pokoju. 

 Mycie zabawek, naprawianie ich, wyrzucanie zepsutych. 

Porządkowanie zabawek na półkach – segregowanie wg rodzajów (lalki, maskotki, 

samochody, zwierzęta, książki itp.) 

5. Posłuchaj piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM


 


