
 

 

 
 

 

 

 

Tematyka tygodnia: Wielkanoc. 

 

Witamy Was Kochani w tym tygodniu zadumy i oczekiwania. Razem z Rodzicami 

postaramy się Wam przypomnieć i przybliżyć zwyczaje i tradycje świąteczne. 

 

 

Temat dnia: Przygotowania do świąt. 

Dla wszystkich dzieci: 

1.„Tyle samo, mniej czy więcej wody” – zabawa badawcza. Potrzebne będą: 

dzbanuszek 250ml. (ten, który dostałyście na początku uczęszczania do naszego 

przedszkola), wąska butelka, szklanka, filiżanka, wysoka szklanka, kubek, lejek. 

- Zapraszam Was do zabawy w przelewanie wody. Rodzice porozmawiajcie z dziećmi  

o tym, czy w naczyniach, które macie może zmieścić się tyle samo wody. Może        

w niektórych zmieści się jej mniej lub więcej. Na początku pracy oszacujcie swoje 

wyniki. W trakcie przelewania sprawdzicie czy Wasze przypuszczenia były prawidłowe. 



 

 

Jeśli nie, to zastanówcie się co Was zmyliło: może wysokość naczynia o może objętość 

dna.  

Pamiętajcie, aby przelewać wodę do butelki za pomocą lejka.  

2. „Przygotowania do świąt”- zabawa inscenizowana. 

Dziecko ruchem przedstawia czynność, jaką wykonuje w domu przed świętami: 

odkurzanie, pieczenie, mycie okien, ścieranie kurzu, trzepanie dywanów itp. Rodzic 

odgaduje, jaka to czynność. Jeżeli zgadnie, prezentuje następną czynność a zgaduje 

dziecko. 

Dla dzieci czytających możecie przygotować na małych karteczkach papieru losy na 

których będą zapisane te czynności. Dziecko losuje kartkę, czyta samodzielnie, 

pokazuje czynność a rodzic sprawdza czy dobrze przeczytało i zrozumiało polecenie. 

 

 
 
 

Materiał dla 3 latków: Józio B., Jaś B., Amelia Ch., Natalia R., Oliwia R, Filipek Sz., 

Julian T., Jagoda W., Kalina W., Róża W. 

1. Przed Wielkanocą. Rodzicu przeczytaj wiersz, porozmawiaj o jego treści     
a następnie zaproponuj aby dziecko zilustrowało go obrazkiem. 
 

 „Przed Wielkanocą” napisała 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. 
 
Porozmawiaj z dzieckiem na podstawie utworu. Te pytania mogą się przydać: 
- O jakich świętach była mowa w wierszu? 
- Kto brał udział w przygotowaniach do świąt? 
- Co takiego działo się podczas przygotowań? 
- Jak myślisz, jak czuła się dziewczynka? 
- Czy osoby z tej rodziny się kochają? 
- Dlaczego tak uważasz? 



 

 

- Czy ty pomagasz swoim bliskim w przygotowaniach do świąt? 
- W jaki sposób pomagasz? 
- Jak czujecie się w święta, gdy przebywasz ze swoimi bliskimi? 

 

 

 

 

Materiał dla 4 latków: Dawid Ch., Ola L., Kuba K., Iga Cz. 



 

 

1. „Jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych?” 

Rodzicu proszę porozmawiaj z dzieckiem i odpowiedzcie na to pytanie na  
podstawie doświadczeń dziecka i opowiadania „Wielkanocny zajączek” napisanego 
przez Piotra Wilczyńskiego. 
 
W sobotę od samego rana przygotowywaliśmy „święconkę”. To taki pleciony koszyczek, 
w którym jest kawałek chlebka, kiełbaski i są jajka na twardo. Takie zwykłe, do jedzenia, 
i kolorowe, malowane. Właśnie siedzieliśmy z babcią w kuchni i obieraliśmy cebulę.  
– Babciu, a do czego nam te łupinki od cebuli? – spytałem.  
– Popatrz, Michałku – babcia włożyła do garnuszka całą garść cebulowych łupinek      
i nalała wody. 
 – Teraz ugotujemy w tych łupinkach jajka na twardo. Kiedy woda będzie wrzeć, łupiny 
puszczą sok i zabarwią skorupki na brązowo. Po wystygnięciu takie jajka można ładnie 
ozdobić. 
 – A jak, babciu, a jak? – byłem bardzo ciekaw. 
 – Trochę cierpliwości – powiedziała babcia.  
Jajka się ugotowały. Jak wystygły, babcia wzięła jedno i taką grubą igłą do szycia 
zaczęła je wydrapywać. – Babciu, a ja tak nie umiem.  
–Ty możesz zrobić pisankę. Weź pędzelek i ładnie pomaluj jajko farbkami.  
– Dobrze, babciu. To ja namaluję wyścigówkę i żołnierza – postanowiłem.  
– Ja wiem, że lubisz malować żołnierzy , ale na pisance malujemy kwiaty, bazie, różne 
szlaczki – zygzaczki. Takie wzorki, które mówią o nowym życiu, o wiośnie i o radości.  
– A co tu napisałaś, babciu?  
– Alleluja, to znaczy „chwalcie Boga”.  
Kiedy tylko nasza święconka była gotowa, wziąłem koszyczek i pobiegłem do Miśki, 
żeby się pochwalić. Misia też miała koszyczek i też był śliczny. A potem poszliśmy do 
kościoła. Był taki długi stół i stało na nim mnóstwo święconek. Ale nasze były 
najładniejsze.  
– A tu jest grób Pana Jezusa. – W kąciku była zbudowana z kartonu i szarego papieru 
jaskinia, a w środku ktoś leżał pod prześcieradłem.  
– To on umarł? – spytała Misia.  
– Tak, ale potem zmartwychwstał. 
– To dlaczego leży tutaj? – zupełnie nie mogłem zrozumieć.  
– Tu prawdziwego Pana Jezusa nie ma. To jest taki symboliczny grób. Żebyśmy 
wszyscy pamiętali.  
– Aha. Tak jak kartki przypominajki?  
– No, powiedzmy, że trochę tak. 
W niedzielę rano usłyszałem na schodach jakiś turkot.  
– Misiek, Miiisiek! Co ci przyniósł zajączek? – Michasia wpadła do mojego pokoju jak 
bomba. – Bo ja dostałam wózek dla lalki i ubranka – Miśka była uradowana. 
– A co ty dostałeś? – spytała.  
– Mój zajączek włożył mi do koszyczka robota, takiego na baterię. Co chodzi i mówi.  
– Zajączek chyba siedział w krzakach na podwórku i słyszał, jak kiedyś powiedziałem 
Bartkowi, że chciałbym takiego robota. Nagle Misia wstała.  
– Dzień dobry – to moja mamusia weszła do pokoju. – Dzień dobry, Michasiu. Wesołego  



 

 

Alleluja – odpowiedziała mama. – O! Jaki ładny wózek. To od zajączka? – mama 
uśmiechnęła się do Misi.  
– Tak, proszę pani. I jeszcze ubranka dla mojego bobaska. – Miśka wyciągnęła malutki 
sweterek i mięciutkie kapciuszki.  
– No, to się zaczęło. Dziewczyny zawsze gadają o ciuchach – westchnąłem.  
– Nie tylko, syneczku. O kosmetykach też – mamusia roześmiała się. – Ja dostałam od 
zajączka moje ulubione perfumy. Jaki mądry ten zajączek – mama pogłaskała po 
policzku tatę, który właśnie wszedł.  
– Oj tak, bardzo mądry i ma dobry gust. Ja od niego dostałem bardzo elegancki krawat – 
tata był jeszcze w piżamie, ale na szyi miał zawiązany nowy krawat i wyglądał bardzo 
śmiesznie. Tata mówi, że to dobrze, jak ktoś umie się z siebie śmiać. Kocham mojego 
tatę.  
– No, kochani, ale chyba już czas się ubrać i zasiąść do świątecznego śniadania? – 
powiedziała mama, wchodząc do łazienki.  
– To ja też już lecę, u mnie też będzie śniadanie – Miśka złapała wózek z ubrankami    
i już jej nie było.  
Na stole stały talerze i szklanki i półmiski, a także waza z zupą. Była wędlinka i jajka. 
Wszyscy złożyliśmy sobie życzenia. Uściskałem mamusię i powiedziałem jej, że bardzo 
ją kocham i życzyłem, żeby była zawsze uśmiechnięta. Dziadkowi i babci życzyłem stu 
lat, a tacie, żeby zawsze mu się wszystko udawało.  
– Michałku, daj mi swój głęboki talerzyk, dam ci żurku z białą kiełbaską – mama zdjęła  
pokrywkę z wazy.  
– Nie lubię, nie chcę – skrzywiłem się i zakryłem rękami talerz.  
– Michałku, a czy ty kiedyś jadłeś żurek z białą kiełbaską? – mama popatrzyła na mnie. 
– Nie, ale nie lubię! Jak w przedszkolu był żurek, to też nie jadłem – upierałem się. 
Czułem, że się rozpłaczę. Nie chcę żurku i już.  
– Michałku, zrobimy tak. Naleję ci tylko łyżkę, spróbujesz i jak ci nie będzie smakowało, 
to nie będę cię zmuszała. Dobrze? – spytała mama pojednawczo.  
– Dobrze, ale tylko łyżeczkę. Taką malutką – pokazałem paluszkami. Spróbowałem,     
i wiecie co? Żurek jest pyszny. I biała kiełbaska też. Ja nie chciałem jej jeść, bo się 
bałem, że będzie niedobra. A kiedy mama zapytała: – Kto ma ochotę na jajeczko 
faszerowane, to pierwszy powiedziałem: – Ja poproszę – i też było bardzo dobre. 
Mniam, mniam. Teraz już wiem, że nie można mówić, że się czegoś nie lubi, tylko 
najpierw trzeba spróbować. 
 

2. Pokoloruj obrazek. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Materiał dla 5 latków:, Helenka K., Kuba L., Andrzej S., Sasza C., Ignacy Ch., Michał Ł.  

 
 

1. „Palmy wielkanocne”- Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat wyglądu palm 
oraz tradycji ludowych związanych z ich święceniem. Proszę przekazać dziecku 
ciekawostki: 
 

– Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa na osiołku 
do Jerozolimy. Na powitanie ludzie machali gałązkami z drzewa palmowego. 
– Niedziela Palmowa była nazywana „Kwietną” lub „Wierzbową”, bo w Polsce gałązki 
palmowe zastępowano gałązkami wierzby, przystrajano je kwiatami, bukszpanem, 
wstążkami. 
– Największe palmy w Polsce wykonuje się na Kurpiach we wsi Łyse (mają kilka metrów 
wysokości). 
– Palmy mają chronić ludzi i domy przed chorobami i złem (tradycyjnie trzyma się je    
w domu do następnego roku). 
– Poświęconą palmą dotykano kiedyś domowników, a w szczególności dzieci, aby były 
posłuszne i zdrowe. 
 

 

 
 
 
 

2. Pokoloruj ilustrację. 



 

 

 

 



 

 

 

Materiał dla 6 latków: Kacper K., Ola J., Zosia K., Wiktor K., Zuzia T. 

 

1. Bajeczka wielkanocna. – Rodzicu prosimy przeczytaj dziecku opowiadanie. Przed 
czytaniem podaj dziecku kartkę i ołówek oraz poproś aby postarało się 
narysować schematycznie kogo budziło słonko i w jakiej kolejności. 
 
 

”Bajeczka wielkanocna” napisała Agnieszka Galica 

 
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. 
 
Zapraszamy dziecko do rozmowy, przypominając, że może korzystać ze swoich 
rysunków. 
- Kogo najpierw obudziło słońce? Kto był drugi? Kto – trzeci? Dlaczego słońce budziło 
bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi 
krokami? Jak przygotowujemy się  
do świąt Wielkanocnych? Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych? 
 

2. „Zagubione kurczątko” 
 

Rodzic i dziecko stoją w różnych miejscach w pokoju. Rodzic zamyka mocno oczy, 
będzie kurką, która szuka kurczątko. Dziecko - kurczaczek zasłania sobie dłońmi 
usta.  

„Kurczątko” zaczyna cichutko popiskiwać - pi, pi, pi. „Kurka” chodzi, nasłuchuje i stara 
się odszukać „zagubione kurczątko”. Po znalezieniu „kurczątka” następuje zmiana ról. 
 
 

3. Wykonajcie proszę polecenia z Kart Pracy 3: 
 

Karta Pracy 3 str. 40a – dorysowywanie brakujących części palmy i pisanki.  
 

Karta Pracy 3 str. 40b – przeliczanie sylab w zdaniach, zapisywanie ich liczby, 
przeliczanie bazi, rysowanie „po tyle samo”.  

 


