
PONIEDZIAŁEK (06.04.2020) 

Tematyka tygodniowa: Wielkanoc 

Temat dnia: Przygotowania do świąt  

 

Dzieci 3-letnie: Kajetan H., Maja Z., Maksymilian Z. 

Dzieci 4-letnie: Franciszek B., Michał D., Paweł K., Hanna K., Aleksandra K., Pola N., Julia P., Aleksander S. 

1. „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. 

Dziecko zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi. 
2. „Pisanki” – słuchanie wiersza K. Bayer; zabawy z wykorzystaniem treści utworu; rysowanie razem z rodzicem w powietrzu 

ilustracji do wiersza 

Pisanki, pisanki, 
jajka malowane 



nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek. 

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. 

Rozmowa na temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Poznanie zwyczajów wielkanocnych, prezentacja koszyczka  
ze święconką. 

 



3.  „Zajączek” – zabawa ruchowa  

Dziecko jest zajączkiem. Skacze skokami zajęczymi, na sygnał dźwiękowy kuli się, zwija się w kłębuszek i „śpi”. 

Dzieci 5-letnie: Ignacy B., Mateusz G., Maciej M., Marcin M., Agnieszka R., Magda S. 

1. „Wielkanoc kojarzy mi się z…” – kończenie zdania 

2. „Palmy Wielkanocne” -  omawianie wyglądu palm oraz tradycji ludowych związanych ze święceniem palm 

3. „Co pasuje do Świąt Wielkanocnych?” – dziecko wybiera obrazki, które pasują do zbliżających się świąt i próbują uzasadnić 

swoją odpowiedź 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

4.  „Wielkanocne kolory” słuchanie i rozmowa na temat wiersza D. Gellner 

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, 

złoty dzwonek baranka 
i tysiąc różnych kolorów 

na świątecznych pisankach! 
5. „Zajączek” – zabawa ruchowa  

Dziecko jest zajączkiem. Skacze skokami zajęczymi, na sygnał dźwiękowy kuli się, zwija się w kłębuszek i „śpi”. 



Dzieci 6-letnie: Antonina B., Stefan G., Zofia L., Dawid S., Piotr W., Julia W., Amelia Z., Maciej Z. 

1. „Zbliżają się święta” – rozwiązywanie zagadek 

Ma długie uszy i pięknie skacze, 

lubi marchewkę oraz sałatę (zając) 

 

Na stole stoi kosz, 

a w nim leżą białe, żółte, nakrapiane, 

na Wielkanoc malowane (pisanki) 

 

Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą.  

Są barwne, kolorowe zrobione  

z gałązek wierzby, bazi  

lub sztucznych kwiatów (palma wielkanocna) 

Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą.  

Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą (kurczątka) 

 

Ma mięciutką wełnę i złociste różki, 

a w Wielkanoc siedzi na łące z rzeżuszki (baranek) 

 

Na wierzchu skorupka, w środku żółto-białe, 

można z nich zrobić pisanki wspaniałe (jajka) 

 

Wiklinowy i pleciony na święconkę  

Przeznaczony (koszyk) 

2.  „Znaki Wielkanocy” – wysłuchanie piosenki i rozmowa na temat tradycji związanych ze zbliżającymi się świętami 

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

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


3. „Koszyczek wielkanocny” – praca z obrazkiem; zwrócenie uwagi na pokarmy, które święcimy i ich symbolikę 

 

4. Dorysowywanie brakujących części palmy i pisanki - Praca z KP3.40a 

5. Przeliczanie sylab w zdaniach, zapisywanie ich liczby, przeliczanie bazi, rysowanie „po tyle samo” - Praca z KP3.40b 

 

 

 
Opracowały: mgr Beata Lorenc, mgr Edyta Kupińska 



 


