
Tydzień: 29.03 - 02.04.2021 r. 

Temat tygodnia: „Wielkanoc” 
 

Jajek przepięknie malowanych, 

Świąt słonecznie roześmianych, 

W poniedziałek dużo wody, 

Zdrowia, szczęścia, oraz zgody! 

 

 

Poniedziałek  29.03.2021 r. 

Temat dnia: „Wielkanoc za pasem” 

 

1.”Wielkanoc kojarzy mi się z…” - zabawa w kooczenie zdania. 



Zabawa wprowadzające w tematykę dnia: Rodzic zachęca dziecko do zabawy w kooczenie 

zdania „Wielkanoc kojarzy mi się z…” 

 

                            Źródło ilustracji: www.przedszkolanko.pl 

2. „Zajączki, kurczęta, pisanki, baranki” - zabawa ciepło - zimno. 

Rodzic chowa w pokoju przedmioty kojarzące się z Wielkanocą ( jajka, kurczę, baranek, 
palma, bukszpan), instruuje dziecko słowami ciepło, zimno. Zadaniem jest odnalezienie 
ukrytych przedmiotów. 

 

                 Źródło ilustracji: www.ekologia.pl 

3. Wysłuchanie piosenki: „Kłótnia w koszyku Wielkanocnym”. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI 

muzyka i słowa U.Pakuła 

 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 

http://www.przedszkolanko.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI


gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 

Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 

 

Ref. Kurczątko piszczy – pi, pi, pi, 

Baranek beczy – be, be, be, 

zajączek skacze – kic, kic, kic, 

pisanki wesoło śmieją się. 

 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 

falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

Ref..... 

 

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 

Ref.... 

 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 

jestem z czekolady – opowiada wkoło. 

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 

już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

Ref.... 

 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 

dziwi się pisanka zielona jak łąka. 

Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 

brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

Ref.... 

 

Rozmowa na temat piosenki . Rodzic zadaje pytania: 

Jakie zwierzątka występowały w piosence? 

Co robiły zwierzątka w koszyczku wielkanocnym? 

O co pokłóciły się zwierzątka? 

 



 

4. „Palmy wielkanocne”.  

Omawianie wyglądu palmy, oraz tradycji ludowych związanych z ich święceniem, 

wysłuchanie ciekawostek na temat palm wielkanocnych. 

 

                          Źródło ilustracji: www.palmywielkanocne.eu 

Ciekawostki: 

▪ Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa na osiołku do 

Jerozolimy. Na powitanie ludzie machali gałązkami z drzewa wielkanocnego. 



▪ Niedziela Palmowa była nazywana „Kwietną” lub „Wierzbową”, bo w Polsce gałązki 

palmowe zastępowano gałązkami wierzby, przystrajano je kwiatami, bukszpanem, 

wstążkami. 

▪ Największe palmy w Polsce wykonuje się na Krupiach we wsi Łyse, mają kilka metrów 

wysokości. 

▪ Palmy mają chronid ludzi przed chorobami i złem ( tradycyjnie trzyma się je w domu do 

następnego roku). 

▪ Poświęconą palmą dotykano kiedyś domowników, a w szczególności dzieci aby były 

posłuszne i zdrowe . 

Pokaz różnych palm wielkanocnych: 

 

  Źródło ilustracji: www.green-desing.com.pl 



 

Źródło ilustracji: www.palmywielkanocne.eu 

 

http://www.palmy/


Źródło ilustracji: www.światkwiatów.pl 

 

   Źródło ilustracji: www.pinterest.pl 

Omówienie przez dzieci różnic i podobieostw w wyglądzie poszczególnych palm. Dziecko na 

podstawie zdjęd wymienia czym różnią się poszczególne palmy, oraz jakie mają cechy 

wspólne. 

 



5. Zadanie w Kartach Pracy (34.a). 

 

Dwiczenia logicznego myślenia, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji 

wzrokowej. 

•Gra w sudoku - zadaniem dziecka jest narysowanie odpowiednich obrazków tak, aby w 

żadnym rzędzie - w pionie i w poziomie - wzory się nie powtarzały 

•Dwiczenie grafomotoryczne - zadaniem dziecka jest narysowanie szlaczków po śladzie i 

pokolorowanie rysunku 



6. Świąteczna kartka - praca plastyczna. 



 

Źródło ilustracji: www.pinterest   

http://www.pinterest/


Potrzebne będą: kolorowy papier techniczny, nożyczki, klej, kolorowe kredki. 

Zadaniem dziecka jest wykonanie kartki świątecznej z przygotowanych materiałów. Wnętrze 

kartki można ozdobid rysunkiem o tematyce świątecznej.  

Najważniejsze: wyślij kartkę osobie z rodziny która jest dla Ciebie ważna, ale z różnych 

powodów nie możesz jej zobaczyd podczas świąt. 

 Wspólnie z Rodzicem ułóż i zapisz życzenia Wielkanocne.  

Powodzenia Wierzymy że zrobisz to super dobrze! 

 

 

Wtorek 30.03.2021 r. 

Temat dnia : ”Ale jaja” 

1.”Wielkanocne jajka” - porównanie różnego rodzaju jajek dekoracyjnych. 

Rodzic wyjaśnia dziecku różnice między kraszanką, drapanką i pisanką. Dziecko na podstawie 

fotografii porównuje wygląd jajek. 

Kraszanki - nazwa kraszanek wzięła się od metody barwienia jaj tzw. kraszenia, które 

polegało na farbowaniu na jednokolorowo bez wzoru. Jaja barwiono w naturalnych 

barwnikach roślinnych, łupiny z cebuli w dawały odcienie żółci, brązu i czerwieni, sok z 

buraków kolor różowy, płatki nagietka kolor niebieski, natomiast wywar z kory dębowej 

kolor czarny. 

 



Drapanki  to zabarwione jednokolorowo  jajka ozdobione wzorami, które są wyskrobywane 

ostrym narzędziem na skorupce.  

 

Pisanki to jajka barwione na różne kolory po wcześniejszym narysowaniu wzorów woskiem. 

 

Ciekawostki 

Symbolika jajka wielkanocnego ma długą tradycję. Jajko symbolizuje nowe życie, a tym 

samym zmartwychwstanie. Tradycja malowania jajek jest bardzo stara. Zwano je wtedy 



pisankami. W starożytnym Egipcie był podobno zwyczaj zdobienia ich rysunkami 

skarabeuszy, w Chinach natomiast dekorowano skorupki wizerunkami ptaków i kwiatów. 

Najstarsze natomiast ślady polskich pisanek odkryto podczas prac wykopaliskowych w Opolu 

i datowane są na wiek X. 

2.”Liczymy jajka” - policz i dopasuj. 

Przelicz jajka i dopasuj wynik do cyfry. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dodaj jajka i zakreśl cyfrę która przedstawia wynik dodawania. 

 

3. „Przysłowia i powiedzenia” - wyjaśnienie powiedzeo i przysłów związanych z jajkami. 

• Jajko mądrzejsze od kury 

•Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starośd trąci 

• Kura znosząca złote jajka 

Rodzic wyjaśnia dziecku powiedzenia i przysłowia związane z jajkami. 

 



 

4. „Barwimy jajka do koszyczka” -  sześd sposobów ozdabiania jajek. 

▪ Kredki świecowe lub pastele żelowe 

Dzieci rysują po gorących jajkach, a  rysunek zaczyna się ze skorupką stapiad. Wzory zależą 
od inwencji dziecka. 

 

▪ Jak zrobid pisanki w kropeczki 

Za pomocą patyczka przyozdabiamy farbą plakatową w dowolne wzory (ładnie wychodzą 
kropki). 



 

▪Farbowanie bibułą 

Z kolorowej bibuły wycinamy kwadraciki. My mamy akurat confetti w kształcie kółek. Każdy 
skrawek papieru dziecko moczy w wodzie i przykleja do jajka. Kiedy papier wyschnie 
zdejmujemy kwadraciki i mamy pofarbowane jajko. 

p.s. Mocniejsze wzory wychodzą na bardzo ciepłych jajkach. 

 



 

▪ Tatuaże lub naklejki 

 

▪ Jak zrobid pisanki brokatowe 

Smarujemy jajka klejem w płynie i obtaczamy w brokacie. 



 

 

▪ Jak zrobid pisanki naturalne 

To propozycja dla osób, które są tradycjonalistami i uważają, że pisanki powinny wyglądad 
klasycznie. 

Czego potrzebujemy? 

 naturalnych barwników do jajek. 
 nowych, cienkich rajstop 
 sznurka 
 roślinki (u nas płatki goździków i pietruszka). 



 

Jak zabarwid jajka na niebiesko czerwoną kapustą? 

Gotujemy jajka na twardo. 
1/2 główki czerwonej kapusty gotujemy w 1 l wody przez 30 minut. Przelewamy przez sitko 
do miski, liście możemy wykorzystad np. do sałatki albo bigosu. 
Do gorącej wody z kapusty dodajemy 2 łyżki soli i 2 łyżki białego octu spirytusowego. 
Zanurzamy jajka i zostawiamy aż do uzyskania pożądanego odcienia niebieskiego 
(intensywny kolor wymaga leżakowania jajek w barwniku przez całą noc). 

Płatki goździków i pietruszki 

Przed włożeniem jajek do barwnika wycinamy prostokąt z rajstopy, prosimy dziecko o 
przytrzymanie jednej części  i związujemy sznurkiem. Dziecko układa na płasko rośliny, a my 
zawiązujemy bardzo ściśle z drugiej strony. Wkładamy na noc do garnka z barwnikiem. 



 

 



 

 

Rano wyglądają tak: 



 

 



 


