
      29 marzec (poniedziałek)  ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE
  Kochane Smerfy jak pewnie doskonale wiecie, zbliżają się Święta Wielkanocne      
(niestety trochę inne niż zazwyczaj)☹
Jednak warto poznać kilka informacji na ich temat, a pomoże Wam w tym krótki filmik
Zapraszamy 
 https://vod.tvp.pl/video/domoweprzedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855 

 Zagadki wielkanocne
 Usiadły na gałązce wierzby kotki, jak na obrazie. Są szare, puchate, pewnie już

wiesz, że to .... (bazie)
 Gdy skorupka jaja pęka, wychodzi z jajeczka. Wygląda wtedy jak mała żółta

kuleczka. (kurczaczek)
 Mogą zaszywać się w lesie lub skakać po łące. Mogą też być czekoladowe to...

(zające).
 Wełniane ma trzewiczki, wełniane rękawiczki. (baranek)
 W wielkanocnym koszyczku leżeć będą sobie. Zanim je tam włożę, ślicznie je

ozdobię. (pisanki)
 W ten świąteczny dzień każdy z nas się śmieje. A woda nie z nieba, lecz z

wiader się leje.(Lany Poniedziałek)



Oglądanie kartek świątecznych ( na pewno są w domu) Zwrócenie uwagi na 
powtarzające się na nich elementy; wskazywanie symboli, które kojarzą się z 
Wielkanocą. Przecinając je na kilka części uzyskamy nowe puzzle.





  30 marzec (wtorek) PISANKI KRASZANKI -JAJKA MALOWANE

Ważnym elementem przygotowania do świąt jest robienie pisanek. To ulubiona przez 

dzieci czynność. Możesz zaproponować swojemu dziecku różne metody dekorowania 

jajek lub wydmuszek: pisanki można malować farbami, flamastrami, można farbować je

w łupinach cebuli, buraku, oklejać włóczką lub zdobić naklejkami. Możesz zachęć też 

dziecko do opracowania własnej techniki robienia pisanek.

„Pisanki we wzorki” – zabawa ruchowo-naśladowcza na podstawie wiersza K. Bayer. 
rytmicznie powtarzamy wiersz z jednoczesnym klaskaniem i dzieleniem na sylaby 
wybranych słów: pisaneczki, układane, kropeczki, złote, siedzi, kotek, ranek, koszu, 
malowane. Następnie  naśladujemy razem  rysowanie na dywanie ilustracji do wiersza. 

https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/jak-zrobic-pisanki-z-dzieckiem-5-pomyslow-aa-FwHV-NXGk-gTk5.html


Dzieci mówią głośno to, co rysują.  pytamy dzieci: Jakie kolory mają wasze narysowane
pisanki?.. 

Leżą w koszyczku piękne pisaneczki        (dzieci rysują kształt dużego jajka)
kolorowe, malowane, ładnie układane.       (dzieci naśladują malowanie jajka pędzelkiem)
Pierwsza ma kropeczki,                           (dzieci rysują kropeczki)
druga gwiazdki złote,                               (dzieci rysują gwiazdeczki)
a na trzeciej siedzi
malowany kotek.                                         (dzieci rysują kotka)
W ten wielkanocny, wielkanocny ranek
poukładam w koszu                                      (dzieci rysują kosz)
śliczne jajka malowane.                         (dzieci rysują kształt dużego i małego jajka)
kolorowe pisanki

„Kolorowe pisanki i kraszanki” – praca plastyczna. dziecko otrzymuje sylwetę jaja w 
kolorach np.: żółtym, czerwonym, zielonym oraz elementy do ozdobienia, np.: paski, 
kropki, kwiatki. Zadaniem dzieci jest ozdobienie sylwet jaj tak, by powstały pisanki.  
Mogą tez wykorzystać farby plakatowe. Dzieci malują na nich palcami. Tak powstają 
kraszanki 

Wyścigi jaj” – zabawa ruchowa zręcznościowa.  Dzieci otrzymują w odpowiedniej 
kolejności drewnianą łyżkę z plastikowym jajkiem (może być piłeczka pingpongowa). 
Zadaniem dzieci jest przeniesie „jajka” po wyznaczonej drodze do celu. • Zabawy 
rozwijające sprawność fizyczną 
Co jest w jajku?” – zabawa dydaktyczna połączona z eksperymentem.  stawiamy na 
tacy dwa spodeczki oraz kładziemy jajko. Omawiamy wygląd zewnętrzny jajka: jaki ma
kolor, kształt, fakturę, zapoznajemy z określeniem skorupka i mówimy, do czego służy 
oraz czy jest twarda, czy miękka.:  rozbijamy surowe jajko i pokazujemy dzieciom, jak
wygląda w środku. Oddzielamy białko od żółtka i umieszczamy je na spodeczkach. 
Wyjaśniamy, jaką funkcję pełnią w jajku. Wspólnie z dziećmi określamy ich 
konsystencję i kolor. Zapoznajemy dzieci z określeniami białko i żółtko. Dzieci próbują
odpowiedzieć na pytanie, czy białko i żółtko można ze sobą zmieszać. Następnie białko 
i żółtko są mieszane. Dzieci wyciągają wnioski.
 Swobodne odpowiadają na pytania: Skąd się biorą jajka?; W jakiej postaci można je 
spożywać?. 
Na końcu dzieci są zaproszone do degustacji jaj ugotowanych na twardo. • 







31 marzec (środa) WIELKANOCNY KOSZYCZEK

 Kochane Smerfy zapytajcie rodziców jak wspominają święta gdy byli mali , co 
sprawiało im najwięcej radości. Czy rodzice pamiętają co wkładamy do koszyczka 
wielkanocnego?    Wyjaśnijmy wspólnie znaczenia słowa święconka.
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...



Zestaw ćwiczeń ruchowych. •
– „Skaczące pisanki” – dzieci stają na wyznaczonej linii i skaczą obunóż do końca 
pokoju.
– „Zające na łące” – dzieci wykonują zajęcze skoki (w przysiadzie najpierw przekładane
są ręce, później nogi) do wyznaczonego miejsca.
– „Mówiąca pisanka” – rodzic rzuca piłkę , mówiąc:
Rzuć, kucając / Rzuć, siedząc / Podskocz i rzuć. Dzieci wykonują polecenia.
– „Kaczuchy” – dzieci chodzą, naśladując kaczuszki (kaczy chód, machanie 
skrzydełkami i kuperkami)

Pisanki wielkanocne” – ćwiczenia w klasyfikacji i liczeniu. Rodzic rozkłada na dywanie 
sylwety jajek ozdobione kropkami i kreskami (trzy jajka ozdobione kropkami i trzy 
ozdobione kreskami). Zadaniem dziecka jest podzielenie jajek ze względu na wzór. 
Dzieci liczą jajka w kropki i w kreski. Określają, ile ich jest. Następnie  rozdaje  po 
trzy jajka żółte i po trzy niebieskie. Dzieci oddzielają od siebie jajka według koloru. 
Liczą, ile jest jajek każdego koloru.



Posłuchajcie wesołej, pełnej wielkanocnych zwierzątek, świątecznej piosenki ze 
słowami B. Kołodziej. https://youtu.be/pNoD_565U08https
Kwa, kwa, kwa! Kto to idzie? Kaczuszka maleńka.
Ta żółciutka i słodziutka, z cukru caluteńka.
Dokąd idziesz kaczuszko? Powiedz mi na uszko.
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego.
Zaraz wskoczę tam i już,
bo Wielkanoc jest tuż, tuż!

Pi, pi, pi! Kto to idzie? Kurczaczek cukrowy.
Mruży oczy, dumnie kroczy, dzióbek ma różowy.
Dokąd idziesz kurczaczku? Powiedz mi na uszko.
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego.
Zaraz wskoczę tam i już,
bo Wielkanoc jest tuż, tuż!

Kic, kic, kic! Kto to idzie? Zajączek malutki.
Z cukru cały, śnieżnobiały, bardzo wesolutki.
Dokąd idziesz zajączku? Powiedz mi na uszko.
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego.
Zaraz wskoczę tam i już,
bo Wielkanoc jest tuż, tuż!

Cicho sza! Kto to idzie? To baranek przecież!
Najpiękniejszy! Najważniejszy! Wszyscy o tym wiecie.
Dokąd idziesz baranku? Powiedz mi na uszko.
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego.
Zaraz wskoczę tam i już,
bo Wielkanoc jest tuż, tuż!



Tup, tup, tup! Kto to idzie? To moja siostrzyczka.
Malowane jajka wkłada prosto do koszyczka.
Dokąd idziesz siostrzyczko? Powiedz mi na uszko.
Prędko, prędko! Mama wola! Już idziemy do kościoła!
Czas pokarmy święcić już,
bo Wielkanoc jest tuż, tuż!

„Masażyk” – zabawa relaksacyjna. Rodzice wykonują go dzieciom, następnie dzieci 
rodzicom. 
Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni:
 Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach. (uderzenia palcami- 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) 



1 kwiecień (czwartek) TRADYCJE WIELKANOCNE

Jakie  są  tradycje  Świąt  Wielkanocnych?  –  próba  odpowiedzi  na  pytanie  na
podstawie opowiadania A.Galicy „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:
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.

Rodzicu zapytaj dziecko na temat treści opowiadania:
- Co robiło słonko?
- Kogo obudziło jako pierwsze, drugie, ... ?
- Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?
- Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?



– „Pomagam mamie” – zabawa pantomimiczna. Dzieci swobodnie biegają . Gdy usłyszą 
gwizdek, zatrzymują się i pokazują czynność, którą wymieni rodzic. (Pomagam mamie: 
zetrzeć kurze z półek, mieszać ciasto, odkurzać, nakrywać do stołu, kroić warzywa, 
wkładać jajka do koszyka itp.).
Odszukaj ukryte jajko – zabawa dydaktyczna. Dzieci siedzą w kole na dywanie ze 
swoim koszyczkiem. Jedna osoba zamyka oczy, w tym czasie ktoś wkłada pisankę do 
dowolnego koszyczka. 

Psotne zajączki – słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej. Wielkanocny raz zajączek 
schował, zamiast dać do rączek, słodkie jajka i pisanki oraz inne niespodzianki. Teraz 
dzieci ich szukają i w kąt każdy zaglądają. Bo Wielkanoc bez jajeczek jest jak tort, 
co nie ma świeczek. Rozmowa na temat, co przynosi zajączek dzieciom na Wielkanoc. 

Kurczaczek – wykonanie z kolorowego wacika, przyklejanie dziobka i nóżek. 

 Słuchanie piosenki „Pisanki” Drogi rodzicu włącz dziecku piosenkę „Pisanki” i poproś 
aby posłuchało o czym opowiada piosenka.
 https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY 

Włącz drugi raz i poproś, aby dziecko zapamiętało jakie obrazki znajdowały się na 
kolejnych pisankach. Co było na jednej? Co na drugiej ? Itd. 

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. 



Jakiej pisanki brakuje?





2 kwiecień (piątek)  ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Wielkanoc to równie wspaniała okazja żeby samodzielnie stworzyć kartkę babci, 
dziadkowi a może sąsiadowi i ofiarować w tym roku wirtualnie ...

Sprawmy komuś przyjemność i wywołajmy uśmiech na jego twarzy! W końcu wystarczy
tak niewiele, aby kogoś ucieszyć.
A nie ma nic lepszego niż kartka zrobiona własnymi rączkami i z własnymi życzeniami!
Nie ma zatem czasu do stracenia, szykujcie kolorowy papier, nożyczki, kleje, bibułę, 
cekiny, dziurkacze, wszystko co akurat macie pod ręką i co się nada! Niżej kilka 
inspiracji, ale pamiętajcie, wasza wyobraźnia jest nieograniczona

 Przed Wielkanocą – wysłuchanie i analiza treści wiersza..
Dominika Niemiec
Pomogę mamie upiec makowca i babkę.
Na babkę, wiem to na pewno, zawsze babcia ma chrapkę.
Ale najpierw trzeba święconkę przygotować.
Może tym razem czekoladowe jajka tam schować?
Babcia jak co roku tłumaczy: „Do koszyka pisanki wędrują,
zobaczysz, wnusiu, na śniadanie na pewno ci posmakują”.
Dziadek z tatą też dzielnie mamie pomagają,
od samego rana dom cały sprzątają.
Fajnie jest być razem, szykować wszystko na święta,
pomagać sobie, kochać bliskich, o wielkanocnych zwyczajach pamiętać.

Rozmowa z dziećmi na podstawie tekstu utworu. 
 O jakich świętach była mowa w wierszu?;
Kto brał udział w przygotowaniach do świąt?; 
Jak myślicie, jak czuła się dziewczynka?; Czy osoby z tej rodziny się kochają?; 
Dlaczego tak uważacie?; 
Czy wy pomagacie swoim bliskim w przygotowaniach do świąt?;  
 



. Swobodne improwizacje ruchowe „Taniec kurcząt w skorupkach”  włączamy dziecku 
utwór „Taniec kurcząt w skorupkach” M. 
Musorgskiego.https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 
Naśladuj razem z dzieckiem ruchy do poszczególnych fragmentów utworu lub samo 
dziecko niech wymyśli własne ruchy. 

Układanie puzzli o tematyce świątecznej. Drogi rodzicu przygotuj obrazki lub puzzle
o tematyce wielkanocnej (pocięte na części). Mogą to być obrazki z gazety. Dzieci 
układają obrazki indywidualnie i z rodzicami, a następnie opowiadają, co przedstawia
 układanka. 

Zabawa oddechowa rozwijająca zmysł węchu „Już czuć święta”. Rodzic proponuje 
dzieciom, żeby poczuły zapach zbliżających się świąt (można namoczyć wacik w olejku 
do ciasta) Prosi, aby wciągnęły powietrze nosem, na chwilę je zatrzymały i wykonały 
wydech ustami.

Wyklej babkę wielkanocną plasteliną

 

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




                 Z okazji  Świąt Wielkanocnych

                             składamy

                        Dzieciom i Państwu

       dużo zdrowia,radości,smacznego jajka,mokrego dyngusa,

  mnóstwa wiosennego słońca oraz odpoczynku w rodzinnym gronie.

                     Życzą wychowawcy grupy

                                             


