
Wtorek 07.06.2020r. 

Temat dnia: „Wielkanocne tradycje”

1. „Wielkanoc u Pana Języczka” - zabawa logopedyczna rozwijająca aparat mowy.     

W czasie gdy rodzic czyta bajeczkę, dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające 

narządy mowy. Zachęcanie do uważnego słuchania tekstu i wykonywania poleceń. 

Opowiadanie „Wielkanoc u  Pana Języczka”

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia upiec 

ciasto. Najpierw do miski (robimy z języka miskę – przód i boki języka unosimy ku 

górze, tak by na środku powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier (wysuwamy 

język z buzi, a potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych 

zębach i podniebieniu), dodaje masło (wysuwamy język z buzi, a potem go chowamy,

przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Wszystkie 

składniki miesza (obracamy językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno uciera 

(przesuwamy językiem po górnych zębach, następnie po dolnych). Ciasto już się 

upiekło (wdychamy powietrze nosem i zatrzymujemy je przez chwilę w buzi, 

nadymając policzki, następnie wypuszczamy powietrze ustami). Pan Języczek 

właśnie je ozdabia – polewa czekoladą (przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu

w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami (dotykamy językiem każdego górnego 

zęba), orzechami (dotykamy językiem każdego dolnego zęba).

Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi warzywa (wysuwamy język z buzi i 

wykonujemy nim szybkie ruchy w kierunku nosa i brody), dodaje majonezu, miesza, a

potem próbuje. Sałatka jest pyszna (oblizujemy wargi ruchem okrężnym).

Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków z barwnikami 

(przesuwamy język po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Wyciąga 

pomalowane (wysuwamy język z buzi, przesuwając nim po podniebieniu, górnych 

zębach i górnej wardze w kierunku nosa) i dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychamy 

powietrze nosem, wydychamy buzią). Potem rysuje na jajach wzorki – kropki 

(dotykamy językiem różnych miejsc na podniebieniu), kółka (oblizujemy wargi 

ruchem okrężnym), paski (oblizujemy górną wargę, górne zęby, miejsce za zębami, 

następnie dolną wargę, dolne zęby, miejsce za zębami), kratkę (dotykamy językiem 

naprzemiennie zębów dolnych i górnych, następnie prawego i lewego kącika ust).

Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykamy językiem górnej wargi, 

prawego kącika ust, dolnej wargi i lewego kącika ust) i już wszystko do świąt 



przygotowane. Cieszy się pan Języczek (uśmiechamy się szeroko nie pokazując 

zębów), bo może już świętować.

2. „Wielkanocna zabawa” - zabawa ruchowa przy muzyce.

Do zabawy można wykorzystać ilustracje do pokolorowania:

- https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2015/03/pisanki-kolorowanka.jpg 

- https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2015/03/zajaczek-wielkanocny-

kolorowanka.jpg 

- https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2015/03/pisanka-kolorowanka.jpg 

- https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2019/03/kurczaczki-i-pisanka-

kolorowanka.png 

- https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2015/03/baranek-wielkanocny-

kolorowanka.jpg 

- https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/07/baranek-wielkanocny-

kolorowanka.jpg 

- https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/07/pisanka-wielkanocna-i-

zajac.jpg 

- https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/07/zajac-wielkanocny-

kolorowanka.jpg 

- https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/09/kolorowanki-wielkanocne-

koszyk-ze-swieconka.jpg 

lub zabawki: zajączka, baranka, kurczaczka, pisanki:

Rodzic włącza dowolną muzykę. Dziecko porusza się do niej w określony sposób – będzie

on zależał od ilustracji, jaką pokaże rodzic (można również wypowiedzieć dane słowo): 

zajączek – dziecko kica

baranek – kłania się

kurczaczek – macha rękami jak skrzydełkami (rękami ugiętymi w łokciach)

pisanka – dziecko obraca się

3. „Wielkanocna palma” - zabawa plastyczna.

Wyklejanie konturu palmy wielkanocnej bibułą lub kolorowym papierem (mogą to być 

kawałki gazet).

Palemkę wielkanocną można wydrukować stąd: https://www.kolorowe-obrazki.pl/wp-

content/uploads/2016/05/kolorowanki-dla-dzieci-wielkanoc-wielkanocna-palma.pdf 
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multimedialna-plansze/    karty do wydruku kolorowe - tradycje wielkanocne.

MATERIAŁ  DLA 3 LATKÓW: Mikołaj G., Marcel P, Filip D., Ala K., Oliwier S., Zuzanna T., 

Bruno G., Ania i  Weronika K., Ala P.

Pokoloruj zajączka, wytnij, sklej, zostaw otwór na rękę.  Pacynka do zabawy 

tematycznej.



MATERIAŁ  DLA 4 LATKÓW: Olivier C., Tomek K., Kacper K., Paweł M., Natalia P., Klara 

R., Julia S.

Popraw po śladzie. Pokoloruj pisanki.

MATERIAŁ  DLA 5 LATKÓW:  Paulina C., Amelia D., Magdalena P, Ala T, Julian Z., Patryk 

K. 

Doprowadź króliczka przez labirynt do koszyczka z pisankami.



MATERIAŁ DLA 6 LATKÓW:  Natalia M, Wojtek K. 

Znajdź 7 różnic



Opracowanie: Agnieszka Dzierka, Marta Kozłowska, Elżbieta Szleszyńska 




