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Tematyka tygodniowa: Wielkanoc 

Temat dnia:  Wielkanocne tradycje 

 

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. „Taniec kurcząt” – improwizacja ruchowa przy muzyce, np. Taniec kurcząt      

w skorupkach M. Musorgskiego  

2. „Jak to będzie?” – uważne słuchanie wiersza M. Konopnickiej i udzielanie 

odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści; poznanie zwyczajów związanych 

z Wielkanocną 

Jutro będzie Wielkanoc, 

babki w piec już wsadzone, 

gotują się kiełbasy 

i mieć będziemy święcone! 

Najpierw obrus bielutki 

mama na stół położy 

na nim stanie pośrodku 

ten baranek Boży. 

 

Jajkiem będziemy się dzielić 

wszyscy w domu z kolei, 

życzyć sobie pociechy, 

życzyć sobie nadziei. 

Potem będą mazurki, 

właśnie robi je mama. 

A rodzynki, migdały 

- obieram ja sama. 

 

A na boku stać będzie 

w kubku woda święcona. 

I kropidło z wstążeczką 

od sąsiada Szymona. 

 

Z rana przyjdzie ksiądz proboszcz 

i poświęci stół cały. 

Domek także pokropi, 

by się dzieci chowały. 



3. „Zajączki się myją” – zabawa ruchowa; imitowanie ruchem treści zabawy  

Pan zajęczek myje łapki 

bo są bardzo, bardzo brudne. 

Myje pyszczek, myje szyje, 

bo wybiera się z wizytą. 

Lecz najdłużej myje uszy 

bo ma uszy bardzo dłuuuuugie. 

Wodą, mydłem, mydłem woda 

najpierw jedno potem drugie. 

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

Magda S. 

1. „Taniec kurcząt” – improwizacja ruchowa przy muzyce, np. Taniec kurcząt     

w skorupkach M. Musorgskiego  

2. „Zagadki od Pana Zajączka” – rozwiązywanie zagadek przy pomocy ilustracji; 

rozwijanie logicznego myślenia 

Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy być w święta, a których darzymy szczególną 

miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt (kartki świąteczne) 



 

Świecimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe zrobione z gałązek 

wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów  

(palma wielkanocna) 



 

Może być migdałowa, piaskowa, lukrowana z rodzynkami a każda zapachem kusi 

(baba) 



 

 

Przeważnie jest biały i na stole leży. Kładą na nim sztućce, stawiają talerze (obrus) 



 

Jak się nazywa jajko malowane co na Wielkanoc się przydaje (pisanka) 



 

Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą 

(kurczątka) 



 

Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też z lasu przyniesie 

oraz pisanki i baranka poniesie czasem (koszyk) 



 

Ma długie uszy futerko puszyste Ze smakiem chrupie marchewkę i sałaty listek 

(zając) 



 

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

Amelia Z., Maciej Z. 

1. „Kaszubskie nuty” – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu           

i rozumienia jego treści 

https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4 

2. Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworu, nazywanie przedmiotów     

w języku kaszubskim - Praca z KP3.41a 

3. „Bajeczka wielkanocna” – wdrażanie dzieci do uważnego słuchania 

opowiadania A. Galicy i wypowiadania się na jego temat 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4


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. 

Rozmowa na temat 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? 

4. Stary niedźwiedź – masażyk relaksacyjny; wykonywany przez rodzica           

na plecach dziecka, następnie dziecka na plecach rodzica 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 
Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach (uderzenia paluszkami- 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowały: mgr Beata Lorenc, mgr Edyta Kupińska 
 


