
Wielkanoc- temat tygodnia 

29.03.2021r. – 02.04.2021r. 

 

Poniedziałek 29.03.2021r. 

Temat: Już blisko święta 

1.Słuchanie wiersza D. Gellner – Obudziły się pisanki 

,,Obudziły się pisanki" D. Gellner 

 

 

 
Obudziły się pisanki 

wielkanocnym rankiem 

i wołają: 

- Patrzcie! Tu na stole 

same niespodzianki! 

Bazie srebrno – białe 

i baranek mały. 

Ten baranek 

ma talerzyk, 

skubie z niego 

owies świeży 

A baby pękate 

w cukrowych fartuchach 

Śmieją się wesoło 

od ucha do ucha! 

 



Rozmowa na temat utworu. Nazywanie elementów występujących w wierszu, omawianie 

ich wyglądu. 

 

 

           

 

2. „Świeta Wielkanocne” – zabawa dydaktyczna. 

 Oglądanie ilustracji w książkach i obrazków związanych ze świętami. Podawanie nazw 

przedstawionych na nich elementów; zwrócenie uwagi na to, co kojarzy się z Wielkanocą: 

baranek, palemka, kurczaczek, pisanki, jajko – jako symbol życia. Zapoznanie dzieci z nazwą 

Wielkanoc i swobodna rozmowa o tym, dlaczego obchodzimy to święto. Następnie 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.  

 



  

 

 

 

 

3. „Pisanki” – zabawa ruchowa 

Rodzic rozkłada na dywanie sylwety pisanek (można je zastąpid innymi przedmiotami ) 

między którymi dziecko porusza się swobodnie podczas muzyki. Gdy muzyka milknie, dziecko 

staje przed wybraną pisanką(przedmiotem) i obunóż przeskakuje przez nią. 

 

Wtorek 30.03.2021r. 

Temat: Wielkanocne zwyczaje 

 

 

1.Powitanka rymowanka 

„Mało nas, mało nas 

chodźcie do nas wszyscy wraz. 

Krok do przodu i krok w tył, 

żeby dzień wesoły był”. 

Dziecko wraz z rodzicem wykonuje opisane gesty, powtarzając rymowankę. 

 



2.„Wielkanocne zwyczaje”. Rozmowa z dziećmi w oparciu o wiersz 

 D. Gellner  

„Wielkanocne kolory” 

Na wielkanocnym stole 

kolor się miesza z kolorem. 

Śmieją się z każdej strony 

owsa wstążki zielone, 

bazie, srebrne jak deszczyk ... 

I co jeszcze ? 

Przy obrusie biała falbanka, 

zloty dzwonek baranka 

i tysiąc różnych kolorów 

na świątecznych pisankach ! 

 

2.„Wielkanocne symbole”. Dzielenie słów: jajko, baranek, palma, pisanka 

na sylaby.  

 

 

 

 

 



Środa 31.03.2021r. 

Temat: Zajączki Wielkanocne 

 

 

1.„Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. 

Dziecko porusza się w rytmie podanym przez rodzica. Na przerwę rodzic rzuca kostką do gry, 

mówiąc KURA ZNOSI JAJKA. ILE ICH ZNIOSŁA? Dz. liczy i podają liczbę oczek. 

2.„Zajączki” – zabawa paluszkowa 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi 

dłońmi. 



 

Sensoryczna taca 
 Zadaniem dziecka jest znalezienie jajeczek. Do pudełka lub tacy możesz włożyć też inne 

materiały np. piórka, kawałki folii bąbelkowej. W tej zabawie rozwijamy zmysł dotyku 

i motorykę małą.Szukanie jajeczek to dopiero początek 

… 

Klasyfikacja kolorów 
Kilka pojemniczków  oznaczonych kolorami jajeczek. Zadaniem dziecka jest szukanie jajek 

i włożenie ich do pojemników w odpowiednim kolorze. Kiedy wszystkie pisanki są już 

posegregowane czas na… 

 

Nauka liczenia 
Kolejnym zadaniem dziecka jest przeliczenie jajek w każdym pojemniku. Możemy 

również  porównać liczebność naszych zbiorów używając sformułowań: mniej, więcej, tyle 

samo. 



 

 

 

Czwartek 01.04.2021 r. 

Temat: Bajka Wielkanocna 

1.Zabawa z piosenką „Święta wielkanocne z jajkiem i zajączkiem” 

 

Skacze drogą zając, skacze pomalutku, 

Przykucnął za płotem – hop 

i już w ogródku. 

Kic, kic, kic cichutko skrada się do domu,      

Każdemu zostawia prezent po kryjomu.  

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem.  

Słoneczne pachnące Święta wielkanocne. 

(bis) 

Idą chłopcy droga, idą pomalutku. 

Przykucnęli cicho – hop 

Hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa 



Śmigus – dyngus! – krzyczą 

I dziewczynki łapią i wodą je chlapią… 

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem. 

Słoneczne pachnące Święta wielkanocne. (bis) 

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

 

 

 

2. Opowiadanie: Bajka Wielkanocna A. Galica. 

 Odczytanie jej przez rodzica i omówienie, o czym była. 

 

" Bajeczka Wielkanocna" -Agnieszka Galica 

 Rodzic czyta opowiadanie, prosi, aby podczas słuchania utworu dziecko zapamiętało, 

kogo budziło słońce i w jakiej kolejności. Odpowiedź dziecko może  lub narysować. 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

kotki zaczęły wychylać się z pączków. -Jeszcze chwilę - 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 gałązce siedziało już całe stadko puszystych, kotków, słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka- puk- puk i przygrzewało mocno. - Stuk- stuk- 

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


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?- dopytywały 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 dookoła, 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?- zapytał 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: W Wielkanocny poranek dzwoni dzwonkiem baranek, a 

kurczątko z zającem podskakują na łące. Wielkanocne kotki, robiąc miny słodkie, już 

wyjrzały z pączka, siedzą na gałązkach. Kiedy będzie Wielkanoc wierzbę pytają. 



 

 3.Rodzic rozmawia z dzieckiem, 

- Kogo najpierw obudziło słooce? 

- Kto był drugi, kto trzeci?... 

-Dziecko odpowiada na pytania pokazując kartkę z narysowanymi obrazkami 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek 02.04.2021 r. 

 

1.Wierszyk z pokazywaniem 

Pobudka 
Budzą się listeczki, (dziecko się przeciąga) 

szemrzą warto rzeczki, (pokazuje ręką wijącą się rzekę – jak wąż i szumi) 

śniegi roztopione, (dziecko powoli kuca i kładzie się płasko na dywanie) 

w kałuże zmienione. (dziecko imituje skakanie w kałuży) 

Jaskółeczka czarna (dziecko rozpościera ręce niczym skrzydła) 

strzałą niebo szyje, (dziecko lata z rozłożonymi skrzydłami) 

śpiewem wita wiosnę (dziecko nuci kiri kiri kiri) 

gniazdko młodym wije. (dziecko rękami imituje wicie gniazda) 

Motylek cytrynek (dziecko się kłania) 

dziarską przybrał minę, (robi zawadiacką minę) 

i w moje okienko (dziecko pokazuje w powietrzu kwadrat jako okno) 

puka leciuteńko. (dziecko puka w okno). 
 

2.Jajeczne puzzle 

Dziecko przygląda się częściom jajek i stara się połączyć ze  sobą takie same połówki 

pisanek, może je wyciąć i złożyć jak puzzle.  

  

 

 

 



 


