
 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 

 

 

 
 
 
 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 

pogody ducha, niezapomnianych chwil, 

spędzonych przy wspólnym stole z najbliższą rodziną, 

 

oraz wesołego "Alleluja" 

życzymy 

wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom. 

 

 

 



Grupa VI „Biedronki”                (06.04.2020r – 10.04.2020r) 

 

Drodzy Rodzice!!! 

Informujemy, że na stronie naszego przedszkola zamieszczamy różnego rodzaju zabawy, 

zadania oraz karty pracy. Nie są one obowiązkowe do wykonania przez dzieci, są to 

tylko nasze propozycje, które możecie Państwo wykonywać w miarę swoich możliwości. 

Ponownie przesyłamy Wam pomysły na zajęcia, które możecie realizować ze swoimi 

dziećmi w celu wspierania ich indywidualnego rozwoju. Ten tydzień będzie poświęcony tematyce 

świątecznej – Wielkanoc. Dobrej zabawy!!! 

 

Tematyka tygodnia: Wielkanoc 
Treści programowe: 

Rodzina 

Więzi rodzinne 

 Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Wielkanocy), 

przejmowanych od starszych pokoleń. 

Działalność plastyczna 

Zainteresowania plastyczne 

 Poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych.  

 Dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w których powstają. 

Aktywność językowa 

Wypowiedzi ustne  

 Opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń. 

 Rozwiązywanie zagadek. 

Uwaga  

 Skupianie uwagi na osobach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań. 

 Dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, pracach plastycznych.  

Początkowa nauka czytania i pisania 

Słuch fonematyczny 

 Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie. 

Przygotowanie do czytania 

 Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków.  

Przygotowanie do pisania 

 Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk. 

 Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych. 

Elementy matematyki 

Liczenie 

 Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach…). 

W świecie sztuki – muzyka  

Muzyka i śpiew  

 Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. 

Rozwój fizyczny 

Higiena ciała i otoczenia 

 Przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną. 

Aktywność ruchowa 

Sprawność ruchowa 

 Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji 

wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018  (s. 33, 46, 5054, 63, 82, 94, 110, 111, 

114). 

 



 

  Plan zajęć: (06.04.2020r – 10.04.2020r) 

 

Tematyka tygodnia: Wielkanoc. 
 

Data 

 

Temat dnia 

 

Aktywność i działalność 

dziecka 

 

Cele 

Numery 

obszarów 

z podstawy 

programowej 

 

06.04. 

2020r. 

 

Gipsowe 

pisanki 

- Słuchanie opowiadania 

Agaty Widzowskiej Gipsowe 

pisanki. 

- Rysowanie po śladach 

rysunków. Określanie 

pierwszej głoski w nazwach 

rysunków. 

- rozwijanie mowy, 

- poznawanie zwyczajów  

wielkanocnych, 

- rozwijanie koordynacji 

ruchowo-wzrokowej. 

 

I 5, I 7, 

III 2, IV 2, 

IV 4, IV 5, 

IV 7, IV 8,  

IV 12, IV 15, 

 
 

07.04. 
2020r. 

 

Liczenie 

pisanek 

 

- Ćwiczenia z pisankami. 

 

- Ćwiczenia gimnastyczne. 

- przeliczanie i dodawanie  

w zakresie dziesięciu, 

- poznawanie różnych 

pisanek, 

 - rozwijanie sprawności 

fizycznej. 

 

I 5, I 7, I 8,  

IV 4, IV 7, 

IV 8, V 15 

 

 
08.04. 
2020r. 

 
 

 

Koszyczek 

dobrych 

życzeń 

- Zabawy przy muzyce 

Taniec kurcząt w skorupkach 

 

- Wykonanie koszyczka 

wielkanocnego. 

- kształtowanie poczucia  

rytmu, 

- rozwijanie sprawności 

manualnej, 

- składanie i zaginanie 

papieru według 

instrukcji. 

 

I 5, I 7, IV 5, 

IV 7,  IV 8, 

IV 15 
 
 

 
09.04. 
2020r 

 

Potrawy z 

jajek 

- Zabawy badawcze – Wokół 

jajka. 

 

-Zabawy i ćwiczenia pod 

hasłem: Co można zrobić z 

jajka? 

- poznawanie budowy i 

właściwości jajka, 

- zapoznanie z 

ciekawostkami na temat 

pisanek, 

- zapoznanie z tym, do 

czego można 

wykorzystać jajka, 

- przygotowanie prostych 

potraw z jajek. 

 

I 5, I 7,  

III 2,IV2, 

IV 4, IV 6,  

IV 7, IV 8,  

IV 13, IV 19 
 

 

 
10.04. 
2020r 

 

Śmigus-

dyngus 

- Słuchanie wiersza 

Władysława Broniewskiego 

Śmigus. 

 

- Ćwiczenia gimnastyczne 

- rozwijanie mowy, 

- zapoznanie ze 

zwyczajem oblewania 

się wodą w lany 

poniedziałek, 

- rozwijanie sprawności 

fizycznej. 

 

I 5, I 7, I 8, 

IV 2, IV 5,  

IV 7, IV 8,  

IV 12 

 

 

 

 

 

 



Tematyka tygodnia: Wielkanoc. 
 

Temat dnia: Gipsowe pisanki – 06.04.2020r. (poniedziałek) 

 

Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy Wam abyście porozmawiali ze swoimi dziećmi o 

zwyczajach i tradycjach świątecznych. Wykorzystajcie do tego własne przygotowania 

świąteczne. Przeczytajcie dziecku opowiadanie „Gipsowe pisanki”. Porozmawiajcie o jego 

treści zadając pytania. Proponujemy zabawę ruchową „Pokaż pisankę”, zabawę z 

wykorzystaniem tekstu rymowanki  oraz karty pracy. Poproście dziecko o wyróżnienie 

pierwszej głoski w nazwach rysunków, ułóżcie wspólnie ciąg rytmiczny z papierowych, 

kolorowych pisanek. Zachęćcie dziecko do wykonania pracy plastycznej oraz do improwizacji 

ruchowej wg własnego pomysłu.  

 

1. Słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych. 

 

Rodzic z wykorzystaniem ilustracji (zał. nr 1 i zał. nr2) oraz własnych przygotowań 

świątecznych rozmawia z dzieckiem nt. zwyczajów i tradycji wielkanocnych. 

 

Jajko to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się nim przed 

rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. 

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 z nim i wspólne spożywanie 

jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i poczucia wspólnoty. 

Palma - ma chronić ludzi, zwierzęta i domy. 

Mazurki  wielkanocne - ciasta lukrowane i dekorowane bakaliami.  

Chrzan, a także przyprawy – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej Męce 

Chrystusa.  

Baranek z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa Odkupiciela. 

Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas świąt wielkanocnych wierni nie zapominali o 

religijnym charakterze świąt. 

Zajączek obwieszcza wiosenną odnowę, obdarowuje dzieci łakociami i prezentami. 
 

2. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Gipsowe pisanki. 

 

Rodzic czyta opowiadanie, a dziecko słucha ze zrozumieniem czytanego tekstu. 
 

Zbliżały się święta wielkanocne. Rodzina Ady i Olka zwykle spędzała je razem z babcią i 

dziadkiem. Niestety, tydzień wcześniej dziadek zagapił się na przelatującego bociana i złamał 

prawą rękę. 

– Ojej! Biedny dziadek. Nie będzie mógł malować z nami pisanek – stwierdziła smutno Ada. 

– Nie martwcie się, wymyślimy dziadkowi jakieś zajęcie – odpowiedziała babcia, biegnąc 

po ścierkę, bo dziadek rozlał herbatę. Posługiwanie się lewą ręką nie wychodziło mu 

najlepiej. Wszyscy zgodzili się, by spędzić Wielkanoc w domu babci i dziadka, a potem 

wspólnie ustalili plan przygotowań do świąt. Ada i Olek mieli zrobić pisanki. 

Mama miała czuwać nad całością i robić kilka rzeczy naraz, bo była wspaniałym 

organizatorem. Tata miał wspomóc mamę w zakupach, sprzątaniu i przygotowaniu potraw. 

Jego specjalnością były pieczeń, sałatka jarzynowa i sernik. Tata był też specjalistą od mycia 

okien i robił to szybko i sprawnie, pogwizdując przy tym jak skowronek. Zadaniem babci były 

dekoracje i przygotowanie świeżych kwiatów. 



Dziadek… Dziadek miał za zadanie leżeć i odpoczywać, bo „musi się oszczędzać”. Tak 

stwierdziła babcia. Wszyscy zabrali się do pracy. Dzieci z pomocą mamy ugotowały jajka na 

dwa sposoby: część w łupinach cebuli, część w wywarze z buraków. Cebulowe jaja miały 

kolor brązowy, a buraczane – różowy. 

– Takie pisanki nazywają się kraszanki – wyjaśniła mama. – Możemy pokolorować je we 

wzorki cienkim białym pisakiem lub wydrapać na nich wzorki. 

– Wtedy będą drapanki – dodała babcia. 

– A czy wiecie, jak zabarwić jajka na kolory żółty, zielony lub czarny? – zapytał dziadek. 

– Pomalować farbami plakatowymi – odpowiedział Olek. 

– A gdybyście nie mieli farb? 

– Hm, to nie wiemy… 

– Kolor zielony uzyskamy z liści pokrzywy, a czarny z owoców czarnego bzu lub łupin orzecha 

włoskiego. Aha! Żółty – z suszonych kwiatów jaskrów polnych. Wystarczy dorzucić je do 

wody i ugotować w niej jajka. Babcia mrugnęła do wnuków i po chwili przyniosła im kwiaty 

narcyzów. Miała też przygotowaną, samodzielnie wyhodowaną rzeżuchę. Zrobiła z niej piękne 

dekoracje. Wyglądały jak małe łączki, a na nich siedziały żółte kurczaczki zrobione z papieru. 

Z ogrodowej szklarni babcia przyniosła pachnące hiacynty w doniczkach i pęki białych 

tulipanów. Przygotowała też biały obrus. W wazonach stały kosmate bazie, nazywane przez 

Adę „szarymi kotkami”. Kiedy okna lśniły już czystością, tata zabrał się do pieczenia sernika. 

– A czy wiecie, że można upiec sernik z dodatkiem ziemniaków? – zapytał dziadek. 

– Coś ty, dziadku! Przecież sernik robi się z sera, masła i jajek – zauważyła Ada. 

– A nieprawda! Moja mama piekła pyszny sernik z dodatkiem kilku ugotowanych ziemniaków. 

Oczywiście twarogu było dwa razy więcej, ale te ziemniaki nadawały sernikowi puszystości. 

Wszystkie sąsiadki przychodziły do mamy po przepis. 

– Oj, to muszę ci taki upiec, kochanie – powiedziała babcia. 

– Sam ci upiekę taki sernik, ale bez gipsu – odparł dziadek. 

– Sernik z gipsem byłby za twardy – roześmiał się tata. – Ale skoro zachwalasz ten przepis, 

to zaraz dodam do sernika jednego ziemniaka, bo akurat mam za dużo do sałatki. 

Tymczasem mama ugotowała smakowity żurek i zrobiła ciasto na piaskową babę 

wielkanocną. Ada i Olek nie mogli się doczekać, kiedy pójdą poświęcić pokarmy. Z pomocą 

mamy pięknie przystroili koszyczek, w którym na białej serwetce leżały chleb, jaja, biała 

kiełbasa, ciasto oraz sól i pieprz. Całość ozdobili zielonymi gałązkami bukszpanu. W pierwszy 

dzień świąt cała rodzina usiądzie przy świątecznym stole i podzieli się jajkiem, symbolem 

życia. 

– Jutro poszukamy jajek schowanych w ogrodzie – przypomniała sobie Ada. – Zajączek 

zawsze przynosi dla nas czekoladowe jajka. 

– To nie zajączek, tylko mama – odparł Olek, który nie wierzył w opowieści o zajączku 

przynoszącym prezenty. – To tylko zabawa. 

– A czy wiecie, jak bawiono się dawniej na Wielkanoc? – ożywił się dziadek. – Ulubioną 

zabawą było uderzanie o siebie dwoma jajkami, a zwyciężał ten, którego jajko nie zostało 

rozbite. 

– Ojej! To dopiero była jajecznica! – zachichotała Ada. 

– Dawniej chodzono po wsi z kogutem, który był symbolem urodzaju. Później prawdziwe 

ptaki zastąpiły kogutki gliniane lub drewniane. 

– A śmigus-dyngus też był? – zapytał Olek. 

– Był, ale nie mówiono dyngus, tylko wykup. Chłopcy chodzili po wsi i w zamian za śpiew 

domagali się zapłaty, czyli wykupu w postaci pisanek, słodyczy albo pieniędzy. 

– Dziadku, jak ty dużo wiesz – zachwycił się Olek. 

– Dziadek nam pomaga we wszystkim! – dodała Ada. – A przecież ma złamaną rękę. 

– Może w nagrodę namalujemy dziadkowi pisanki na gipsie? – zaproponował Olek. 



I tak też zrobili. Gips dziadka wyglądał naprawdę świątecznie. 

– Kochani – powiedział zadowolony dziadek. – Mam do was wielką prośbę. Sernik się piecze, 

babka piaskowa rośnie, a jajka są pokolorowane. Usiądźmy w ogrodzie, popatrzmy w niebo 

i pomyślmy o tym, co jest najważniejsze. 

– O czym, dziadku? 

– Jak to o czym? O życiu i o miłości – odpowiedział dziadek i podrapał się lewą ręką. 

 

• Rozmowa na temat opowiadania. 

- Gdzie rodzina Olka i Ady spędziła Wielkanoc? 

- Co się stało dziadkowi? Dlaczego? 

- Jakie zadania mieli do wykonania podczas przygotowań do świąt Olek i Ada, rodzice i 

dziadkowie? 

- Czym babcia ozdobiła stół? 

-Jakie rady dawał dziadek? 

- Czy tata i mama wywiązali się z zadań? 

- Co według dziadka jest najważniejsze? 
 

3. Zabawa ruchowa – Pokaż pisankę. 

Dziecko porusza się po pokoju. Na hasło: Pokaż pisankę, zatrzymuje się i pokazuje na niby 

trzymaną w dłoniach pisankę. Opowiada o swojej pisance. 

 

4. Karta pracy – zał. nr 3.  

• Określanie pierwszych głosek w nazwach rysunków (pisanki, baranek, mazurek, jajko, 

kurczątko, zajączki, palma). 
 

5. Zabawy świąteczne. 

 

- Zabawa z wykorzystaniem tekstu rymowanki. 

 

„Jajeczko, jajeczko, 

jesteś pisaneczką.” 

 

(Ja-je-czko,   ja-je-czko, 

Je-steś  pi-sa-ne-czką.”) 

 

Dziecko wypowiada rymowankę za rodzicem dzieląc słowa na sylaby i łącząc tę czynność z 

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

 

- Dostrzeganie rytmu w układzie kolorowych, papierowych pisanek i kontynuowanie go. 

Prosimy aby Rodzic przygotował papierowe sylwety pisanek w trzech kolorach i zaczął 

wspólnie z dzieckiem je układać. 

Dziecko, po dostrzeżeniu rytmu, kontynuuje go, układając odpowiednie sylwety. Np. pisanki: 

czerwona, niebieska, pomarańczowa, czerwona, niebieska, pomarańczowa, czerwona, 

niebieska, pomarańczowa.     (zawsze trzy sekwencje) 

 

6. Karta pracy zał. nr.4 

Drogi Rodzicu przeczytaj dziecku polecenia celem wykonania kart pracy: 

- Przeczytaj podane wyrazy a dziecko niech je połączy z odpowiednim obrazkiem. 

- Następnie dziecko niech narysuje po prawej stronie karty takie same pisanki jak po lewej 

stronie. 



 

- Zabawa plastyczna – Nasze pisanki. (Załącznik nr 5) 

 

Prosimy aby Rodzic w miarę możliwości przygotował różne materiały potrzebne do 

ozdobienia pisanek, np.: farby plakatowe, włóczkę, kolorowy papier, nożyczki, klej, pędzle, 

mazaki, ugotowane jajka lub sylwety pisanek wycięte z papieru. 

 

• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy: 

- kolorowa włóczka, klej (oklejanie ugotowanych jajek włóczką lub zapełnianie sylwety 

jajka) 

- kolorowy papier, klej (oklejanie jajka lub sylwety jajka elementami wyciętymi lub w formie 

wydzieranki); 

- farby plakatowe, pędzle (malowanie jajek lub sylwet  farbami), 

- mazaki (rysowanie mazakami wzorów na jajkach lub sylwetach jajek). 

 

• Wykonanie prac przez dzieci. 

• Porządkowanie miejsca przez dziecko po zakończeniu swojej pracy. 

 

(Można wykonać pisankę inną techniką wg pomysłu i możliwości dziecka.) 

 
6.  Improwizacje ruchowe dzieci wg własnego pomysłu do utworu -  M. Musorgski 

„Taniec kurcząt w skorupkach”  

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Opracowanie: Bożena Janicka 

                         Jagoda Błaszczak 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw
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Załącznik nr 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

                                
 

 

 

 

                             
 

 

 

 

 

 

                             
 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 
 

                   
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



Temat dnia: „Liczenie pisanek”    (07.04.2020r. – wtorek) 
 

Drodzy Rodzice w dniu dzisiejszym proponujemy zabawy matematyczne z pisankami. Poza 

utrwalaniem umiejętności przeliczania, zachęcamy do zabaw przygotowujących dziecko do 

działań matematycznych tj, dodawanie i odejmowanie. Do doskonalenia tych działań można 

również wykorzystać różne sytuacje z życia codziennego. Życzymy dobrej zabawy z dzieckiem 

podczas ćwiczeń gimnastycznych. 

1. Ćwiczenia z pisankami. 

    Pisanki o różnych wzorach, w tym kilka par takich samych. (zał. 1) 

 

- Dzieci oglądają pisanki. Omawiają znajdujące się na nich wzory. Wskazują pary takich 

samych pisanek. 

 

- Ćwiczenia z pisankami. 

 

Drogi Rodzicu prosimy abyś przygotował dla swojego dziecka sylwety pisanek z kolorowego 

papieru:  6 zielonych, 4 czerwonych, 5 żółtych, 4 niebieskich oraz np.: 2 plastikowe 

pojemniczki lub talerzyki. Do jednego koszyczka włóż  6 zielonych i 4 czerwonych pisanek a 

do drugiego 5 żółtych, 4 niebieskich. 

 

Dziecko wyjmuje pisanki z koszyczków, przelicza je. 

- Ile pisanek jest w pierwszym koszyczku? (6 zielonych, 4 czerwone). 

- Ile pisanek jest w drugim koszyczku? (5 żółtych, 4 niebieskie). 
 

 Liczenie za pomocą liczmanów. 

 

Pierwszy koszyczek 

Do 6 liczmanów dosuwamy 4 liczmany – razem 10 pisanek. 

 

Drugi koszyczek 

Do 5 liczmanów dosuwamy 4 liczmany – razem 9 pisanek. 

 

• Porównywanie liczebności pisanek. 

Dzieci łączą w pary pisanki z pierwszego koszyczka z pisankami z drugiego koszyczka. 

 

Wniosek: w pierwszym koszyczku jest o jedną pisankę więcej niż w drugim (została bez 

pary). 
 

2. ,,Jajko weź, tylko je ostrożnie nieś” – zabawy zręcznościowe. 
     (pomoce: jajka plastikowe, pudełka tekturowe, chusty lub worki foliowe) 

 

• Toczenie jajek w parach (dorosły – dziecko) 

• Przenoszenie slalomem jajka na plastikowym talerzyku (samo dziecko) 

• Popychanie jajka głową do bramki z pudełka (samo dziecko) 

• Rzucanie i chwytanie jajka w parach (dziecko – dorosły) 

• Kołysanie jajka na chuście lub torbie foliowej (dziecko – dorosły). 
 

3. Karta pracy. Załącznik 2 

Rodzicu przeczytaj dziecku polecenia celem wykonania kart pracy: 



- Przedstaw sytuacje znajdujące się na obrazkach za pomocą liczmanów. Ułóż zadania. 

- Posłuchaj zagadek. Rozwiąż je. 

4. Masażyk relaksacyjny: 
Rodzic lub starsze rodzeństwo czyta wierszyk i wspólnie bawi się z dzieckiem. 

 

A to co /2x            ( rysowanie na plecach jajka) 

Jajko drogą szło       (naśladowanie palcem marszu  jajka) 

Napotkało ,,patelnicę”    (ruch okrężny dłońmi na plecach) 

I udaje jajecznicę      (rozbicie jajka – delikatne stuknięcie palcami w plecy) 

 

5. Domisie - Wielkanocna przygoda. 
https://www.youtube.com/watch?v=QIk1KXdYsmU 
 

6. Ćwiczenia gimnastyczne. 
Drodzy Rodzice w wolnym czasie zachęcamy również do aktywności fizycznej przy 

wybranych wspólnie z dzieckiem ćwiczeniach gimnastycznych spośród przygotowanego 

zestawu ćwiczeń.  

Zestaw ćwiczeń: 

• „Pomachaj woreczkiem”. 

Dziecko porusza się wg rytmu podanego przez Rodzica pomiędzy rozłożonymi na podłodze 

woreczkami foliowymi. Podczas przerwy w grze zatrzymuje się przy najbliższym woreczku, 

podnosi go i macha nim nad głową. Pojawienie się akompaniamentu jest sygnałem 

do położenia woreczka na podłodze i ponownego ruchu. 

• „Chronimy się przed deszczem”. 

Dziecko bezpiecznie biega  po pokoju, swobodnie wymachując woreczkiem. Na głośniejszy 

dźwięk przykuca, rozciągając woreczek nad głową – chroni się przed deszczem. 

• „Powitania”. 

Dziecko wita woreczkiem różne części ciała wymieniane przez Rodzica, np.: Woreczek wita: 

twoje kostki… twoje ramiona… twój brzuszek… 

• Na wietrze. 

Dziecko, w leżeniu przodem, unosi woreczek trzymany za końce oburącz (ręce zgięte w 

łokciach). Dmucha na woreczek delikatnie – wieje mały wietrzyk, i mocno – wieje duży wiatr. 

Obserwuje ruch woreczka w zależności od siły podmuchu. 

• „W górę i w dół”. 

Dziecko w leżeniu tyłem, woreczek ma włożony między stopy. Unosi go stopami do góry, 

a potem powraca do pozycji wyjściowej. 

• „Zręczne dłonie”. 

Dziecko zwija woreczek jedną, a potem drugą ręką w taki sposób, aby jak najbardziej 

schował się w dłoni. 

• „Podrzuć i złap”. 

Dziecko robi z woreczka kulkę, podrzuca ją oburącz, potem jednorącz i łapie. 

• „Sprytne stopy”. 

Dziecko chwyta palcami stopy woreczek leżący na podłodze i próbuje podać go sobie do rąk. 

• „Z woreczkiem na głowie”. 

Dziecko maszeruje w różnych kierunkach, z woreczkiem na głowie, w taki sposób, aby 

woreczek nie spadł; co pewien czas przykuca i powraca do pozycji stojącej. 
 

                                                                                                  Opracowanie: Bożena Janicka 

                         Jagoda Błaszczak 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QIk1KXdYsmU


Załącznik nr 1.  
 
 

                                                                        
 
 

                                                                   
 
 

                               
 
 
 
 

                         
 
 
 
 



Załącznik nr 2  

 
 

 

 



Temat dnia: „Koszyczek dobrych życzeń”    (08.04.2020r. –środa) 

 

1. Zabawa ruchowa przy muzyce Modesta Musorgskiego Taniec kurcząt w skorupkach. 
 

Dziecko zamienia się w „kurczątko”, które przy nagraniu muzyki wykluwa się z jajka i 

wyrusza zwiedzać świat. Dziecko ruchami ciała, mimiką i głosem najpierw naśladuje 

kurczątko zwinięte w jajeczku, następnie wolno zaczyna się poruszać, prostuje się, wyciąga 

nóżki  i głowę – wykluwa się ze skorupki. Potem wyrusza w drogę, która prowadzi pod górę. 

Idąc, kołysze się na boki. Następnie turla się z górki i trafia do kurnika, gdzie czeka na nie 

mama kwoka z pysznym śniadankiem. 
 

2. Słuchanie wiersza Pawła Beręsewicza Wielkanoc. 
 

Drogi Rodzicu przeczytaj swojemu dziecku wiersz; 

 

Jajko z napisem „Pisanka Janka” 

to była, przyznam, niespodzianka, 

bo u nas w domu aż do tej pory 

każdy malował jajka we wzory. 

Ale poza tym, jak się wydaje, 

nie ucierpiały stare zwyczaje: 

Były palemki, serdeczne słowa, 

spacer, życzenia, babka drożdżowa, 

a w śmigus‐dyngus po dwóch minutach 

wszystkim świątecznie chlupało w butach. 

 

 Wypowiedzi dzieci na temat zwyczajów wielkanocnych. 

 

 Oglądanie filmu edukacyjnego W koszyku wielkanocnym. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ 
 

3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego. 

Rytmiczny podział słów kojarzących się z Wielkanocą. 

Np.: pi-san-ki,    kra-szan-ki,    o-kle-jan-ki,    ba-ra-nek,    ma-zu-rek… 
 

4. Karta pracy. Załącznik 1 

Drogi Rodzicu przeczytaj dziecku polecenia celem wykonania kart pracy: 

 

- Rysowanie po śladach rysunków drugich połówek pisanek. Rysowanie po prawej stronie 

karty takich samych pisanek, jakie są po lewej stronie. 

 

5. Wykonanie koszyczka wielkanocnego. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fRscsggKFu4 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ
https://www.youtube.com/watch?v=fRscsggKFu4


WIELKANOCNY KOSZYCZEK Z PAPIERU 

Z kolorowego papieru i bibuły możesz wyczarować z dzieckiem śliczne koszyczki 

wielkanocne, którymi udekorujecie mieszkanie w świąteczny czas. 

 

Na bazie kwadratowej kartki o dowolnych wymiarach możesz wykonać prosty koszyczek z 

papieru. Tak jak pokazano na zdjęciu, podziel kartkę na 9 małych kwadracików. 

 

Rozetnij wzdłuż przerywanej linii, jak na fotografii, zegnij i sklej, by powstał kształt 

koszyczka. 

 



Doczep rączkę z podłużnego kawałka papieru , ozdób kolorowym ornamentem i gotowe. 

 

 
 

Do gotowego koszyczka można włożyć pisankę, kurczątko…….  
 
 

6. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki (według Małgorzaty Markowskiej). 

Dziecko stoi przed Rodzicem i 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.                        (Wykonuje podskok obunóż w miejscu). 

Wszyscy ćwiczą bez wyjątku,         (Maszeruje w miejscu). 

zaczynamy od początku.                (Maszeruje w miejscu). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Opracowanie: Bożena Janicka 

                         Jagoda Błaszczak 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 



 

Temat dnia: Potrawy z jajek– 09.04.2020r.(czwartek) 

Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy Wam abyście pobawili się ze swoimi dziećmi w zabawy 

badawcze z jakiem. Celem doświadczeń jest pokazanie dzieciom : budowy jajka, jak 

zachowuje się jajko w wodzie z solą lub cukrem, jak rozpoznać jajko ugotowane i surowe. 

Możecie razem z dzieckiem przygotować potrawę przy użyciu jajka gotowanego. Pobawcie się 

z dzieckiem w zabawę „Taniec kurcząt w skorupkach” do utworu muzycznego. Przeczytajcie 

dzieciom ciekawostki dotyczących pisanek. Pomóżcie dziecku w dołączonych kartach prac o 

tematyce wielkanocnej. Na koniec proponujemy wierszyk do rysowania „Kurczątko”.  

 

1.Karta pracy załącznik 1. 

Oglądanie obrazka koszyczka wielkanocnego. Zaznaczanie kolejności jego przygotowania 

kropkami. Kończenie ozdabiania jajka według wzoru.  

2.Doświadczenia z jajem-zabawa badawcza. 

a. Rodzic.: Jajko zalejemy wrzącą wodą. Co się stanie z jajkiem?(ugotuje się). Na rozwiązanie 

trzeba poczekać .Sprawdzimy później. 

b. Rodzic stawia przed dzieckiem 3 słoiki z wodą, pojemniki z solą i cukrem. Rodzic.: Czy 

jajo w wodzie się unosi? Dziecko wkłada do wody jajko. (jajko tonie)Rodzic. : Słyszałam, że 

podobno w osolonej lub posłodzonej wodzie jajko będzie pływać. Dziecko wsypuje do 

jednego słoika sól, a do drugiego cukier i sprawdzają , w którym słoiku na powierzchni się 

utrzymuje. 

c. Rodzic.: Czy wiesz jak można sprawdzić, które jajko jest surowe, a które gotowane bez 

rozbijania skorupki? Dzieci toczą i kręcą nimi. Typują surowe i gotowane jajko. Rodzic 

rozbija jajka i potwierdza przypuszczenia. 

d. Rodzic.: Popatrz co, jajko ma środku. Dzieci poznają budowę, nazywają i wskazują: żółtko, 

białko, skorupkę, porównują. Na koniec dzieci obierają ze skorupki jajko zalane wrzątkiem i 

porównują z surowym i gotowanym. 

e. Przyrządzenie wspólnie z dzieckiem dowolnej potrawy z użyciem jaj ugotowanych.   

3.„Taniec kurcząt w skorupkach” ”–zabawa orientacyjno-przestrzenna do muzyki M. 

Musorgskiego. Utwór znajduje się na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

Podczas słuchania utworu –dzieci „kurczaki” biegają na palcach, machając rękami. Kiedy 

umilknie muzyka i usłyszą uderzenie w talerze, oznacza to ,że nadciąga burza i „ kurczaki” 

muszą schronić się przed deszczem, chowają się pod parasol. 

 

 

 



4. Poznanie ciekawostek na temat pisanek.  

Drogi Rodzicu przeczytaj dziecku ciekawostki dotyczące pisanek.  

Uważano, że pisanki mają magiczną moc, dlatego np. dotykano nimi grzbietów bydła, aby 

było zdrowe i płodne, toczono je wzdłuż zagonów oziminy, żeby zapewnić sobie dobry 

urodzaj. Były one darem, który miał zapewnić obdarowanej osobie wszelką pomyślność  

(także w sprawach sercowych). Pełniły one rolę wykupu w obrzędach wielkanocnych, np.: 

dyngusa, chodzenia z barankiem lub kurkiem. Panna mogła dostać pisankę czekoladowo--

marcepanową z pierścionkiem zaręczynowym w środku. Ludzie bogaci obdarowywali się 

drogimi pisankami, ze złota, przyozdobionymi szlachetnymi kamieniami. Francuski jubiler P. 

C. Fabergé wykonał takie drogie pisanki na zamówienie cara Rosji. Pisanki służyły do 

zabawy zwanej taczanką. Turlało się po stole malowane jaja, zderzając je ze sobą. Wygrywała 

ta osoba, której pisanka się nie potłukła. 

5. „Kurczątko” W. Szumanówny –wierszyk do rysowania 

Rodzic recytuje wierszyk i jednocześnie rysuje kolejne etapy „narodzin kurczątka”. Przy 

powtórnej recytacji dzieci  próbuje samodzielnie wykonać rysunek. Z jajeczka się urodziło...  

Główkę najpierw wychyliło. 

Na dwie nóżki Wyskoczyło... 

Czarne oczka otworzyło, 

Dziobek mały rozchyliło 

Że jest głodne zakwiliło... 

 

Opracowanie: Bożena Janicka 

                       Jagoda Błaszczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1  

 



Temat dnia: Śmigus-Dyngus – 10.04.2020r.(piątek) 

Drodzy Rodzice dzisiaj prosimy Was o przeczytanie dziecku wiersza Władysława 

Broniewskiego pt. „Śmigus”, porozmawiajcie z dzieckiem na temat utworu, może pomocne 

okażą się załączone w scenariuszu pytania.  Wyjaśnijcie dziecku jak ten zwyczaj wyglądał 

dawniej. Przygotowaliśmy dla Waszych dzieci zabawę ruchową „Śmigus - dyngus”, „Taniec 

zygzaka” oraz karty pracy.  

 

1.Karta pracy załącznik 1. 

Rodzic czyta dziecku polecenie. Dziecko Rysuje po śladach, bez odrywania kredki od kartki. 

Kolorowanie rysunku jajek. 

 

2. Słuchanie wiersza Władysława Broniewskiego Śmigus. 

Śmigus! Dyngus! Na uciechę  

z kubła wodę lej ze śmiechem! 

Jak nie kubła, to ze dzbana, 

śmigus-dyngus dziś od rana! 

Staropolski to obyczaj, 

żebyś wiedział i nie krzyczał, 

gdy w Wielkanoc, w drugie święto, 

będziesz kurtkę miała zmokniętą. 

 

3.Rozmowa na temat wiersza. 

−Co to jest śmigus-dyngus? 

−Co to znaczy staropolski obyczaj? 

−Kiedy obchodzi się śmigus-dyngus? 

•Wyjaśnienie, jak rozumiany był ten zwyczaj dawniej .Kiedyś były to dwa różne obyczaje 

wielkanocne. Jednym z nich był dyngus, który polegał na tym, że młodzież chodziła po 

domach i zbierała datki w postaci jajek, wędlin, ciast itp. Śmigus natomiast miał odmienny 

charakter i polegał na uderzeniu na szczęście rózgą wierzbową z baziami. Rózga ta była 

wcześniej święcona w Niedzielę Palmową. 

4. Zabawa ruchowa – Śmigus-dyngus. 

Dzieci maszerują podczas recytacji przez rodzica wiersza Władysława Broniewskiego 

Śmigus. Na słowo: Śmigus – klaszczą w ręce, a na słowo: Dyngus – tupią. Po skończonej 

recytacji naśladują polewanie się wodą. 

 

5.Karta pracy załącznik 2 

Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Ozdabianie rysunków jajek we-

dług wzoru (rytmu) z poprzedniej karty. 

 

6. Zabawa taneczna „ Tańczymy zygzaka” Pobawcie i poćwiczcie przy piosence „ 

Tańczymy zygzaka” https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

Opracowanie: Bożena Janicka 

                       Jagoda Błaszczak 



Załącznik 1 

 

 



Załącznik 2 

 

 

 

 



ZAJĘCIA  DODATKOWE  DLA  CHĘTNYCH  DZIECI 

Zajęcia muzyczno-taneczne:  

 Dzień dobry kochane przedszkolaki z grupy „Biedronki”. Zapraszamy chętne dzieci na 

zajęcia muzyczno-taneczne i plastyczne. Nie możemy się jeszcze spotkać w przedszkolu 

dlatego też podajemy Wam stronę, https://www.youtube.com/watch?v=3MiyEskvmm8 na 

której możecie obejrzeć sobie film i wziąć udział w zabawach muzyczno-tanecznych oraz 

posłuchać i pośpiewać piosenki o tematyce świątecznej. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

https://www.youtube.com/watch?v=NX0NBclT7DI 

Zajęcia plastyczne:  

Na zaproponowanych stronach internetowych znajdziecie wiele ciekawych zabaw i prac 

plastycznych, które możecie wykonać w domu.  

https://www.youtube.com/watch?v=RodXic0G-SE 

https://www.youtube.com/watch?v=lnKC4VDqf6w 

https://www.youtube.com/watch?v=8e4CkgC601U 

 

Do zobaczenia – Pani Bożenka i Pani Jagoda. 

Drodzy Rodzice 

proponujemy również strony internetowe, które posłużyć mogą do nauki przez zabawę: 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/  - ciekawe przykłady zabaw 

plastycznych,  

https://miastodzieci.pl/dla-dzieci/ - bajki , zagadki , łamigłówki i tym podobne…  

https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-praceplastyczne-dla-

dzieci-na-lato.html - kreatywne zabawy,  

https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/wielkanoc/ - darmowe, ciekawe karty pracy na 

różne okazje https://eduzabawy.com/karty_pracy/  

https://www.domowyprzedszkolak.pl/cat/zabawy-2/szlaczki-34- kolorowanki, zagadki, 

rymowanki, piosenki, labirynty, laurki, szlaczki, ćwiczenia, a także bezpieczne video, 

teledyski, filmy edukacyjne, darmowe gry online i na tablet. 

 
Drodzy Rodzice z grupy „BIEDRONKI” 

zachęcamy Państwa do wykonywania zdjęć z prac, które dzieci wykonały w domu i 

przesyłanie na e-maile nauczycielek grupy: e-mail: bozenajan1@o2.pl; 

e-mail: jagoda_blasczak@poczta.fm 
 

Po przesłaniu zdjęcia prace zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola lub na 

facebooku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3MiyEskvmm8
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=NX0NBclT7DI
https://www.youtube.com/watch?v=RodXic0G-SE
https://www.youtube.com/watch?v=lnKC4VDqf6w
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/
https://miastodzieci.pl/dla-dzieci/
https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-praceplastyczne-dla-dzieci-na-lato.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-praceplastyczne-dla-dzieci-na-lato.html
https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/wielkanoc/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/
https://www.domowyprzedszkolak.pl/cat/zabawy-2/szlaczki-34
mailto:bozenajan1@o2.pl

