
Grupa III 

 

Temat tygodnia: O wiosennych świętach każdy z nas pamięta 

 

Poniedziałek 29.03.2021 

Temat dnia:  Wielkanocne zwyczaje 

 

 

 

Witajcie Nasze Drogie Przedszkolaczki! 

Ze względu na zaistniała sytuację będziemy pracować zdalnie jakiś czas. Każdego 

dnia przygotujemy Wam kilka pomysłów na zabawę i pracę w domu. 

W tym tygodniu porcja nauki i zabawy przed Świętami Wielkanocnymi. 

Czy zjedliście już śniadanie, umyliście ząbki i dokładne rączki?                                                   

To bierzemy się do pracy. 

Życzymy Wam i Waszym Rodzinom miłego dnia! 



1. Pobudka - Wierszyk z pokazywaniem – opiekun lub starsze rodzeństwo 

czyta tekst. 

Budzą się listeczki, (dziecko się przeciąga) 

szemrzą warto rzeczki, (pokazuje ręką wijącą się rzekę – jak wąż i szumi) 

śniegi roztopione, (dziecko powoli kuca i kładzie się płasko na dywanie) 

w kałuże zmienione. (dziecko imituje skakanie w kałuży) 

Jaskółeczka czarna (dziecko rozpościera ręce niczym skrzydła) 

strzałą niebo szyje, (dziecko lata z rozłożonymi skrzydłami) 

śpiewem wita wiosnę (dziecko nuci kiri kiri kiri) 

gniazdko młodym wije. (dziecko rękami imituje wicie gniazda) 

Motylek cytrynek (dziecko się kłania) 

dziarską przybrał minę, (robi zawadiacką minę) 

i w moje okienko (dziecko pokazuje w powietrzu kwadrat jako okno) 

puka leciuteńko. (dziecko puka w okno). 

2. Rzut pisanką – zabawa z elementem celowania. 

 

Na podłodze układamy z paska lub sznurka kilka okręgów (mogą być 

koszyczki albo miseczki). Wymyślamy punkty przyznawane za rzut. Dziecko  z 

wybranego stałego miejsca rzuca do celu – piłką - pisanką (np. ze styropianu, 

możemy też zrobić kulkę z gazety). Dziecko zbiera elementy wrzucone i 

przelicza punkty. Zabawa będzie ciekawsza jak przyłączą się do niej inni 

członkowie rodziny. 
 

3. „Wielkanocne zwyczaje” - prezentacja.  
 

Obejrzyjcie razem prezentacje o  wielkanocnych zwyczajach. Porozmawiajcie 

które tradycje są kultywowane u Was w domu, a które może warto 

wprowadzić. 
 

https://slideplayer.pl/slide/1284747/ prezentacja dla 6- latków. 

 

https://slideplayer.pl/slide/3780243/ prezentacja dla 5, 4, 3- latków.  

 

4. Wielkanocne zagadki.  

 

Żeby utrwalić świąteczne słownictwo spróbujcie rozwiązać zagadki. 

 

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem 

słodkie upominki każdemu rozdaje. (zajączek wielkanocny) 

 

https://slideplayer.pl/slide/1284747/
https://slideplayer.pl/slide/3780243/


W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę,  

ślicznie je ozdobię. (pisanki) 

 

Tyle w koszyczku  

leży pisanek! 

A pośród nich  

słodki...(baranek) 

 

                                                                                                                                     

wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu, w domu  

kiełkuje (rzeżucha) 

 

Święta! Święta nadeszły! 

Wstawajmy! Już rano! 

Podzielimy się jajeczkiem,  

bo dziś przecież...(Wielkanoc) 

 

W ten świąteczny dzień  

każdy z nas się śmieje. 

A woda nie z nieba,  

lecz z wiader się leje. (lany poniedziałek) 

 

Zagląda ciekawie  

przez okienko – słonko. 

Bo też chce zobaczyć koszyk ze …(święconką) 

 

Na wielkanocnym stole  

to ona króluje.  

Polana słodkim lukrem  

i gościom smakuje. (Baba wielkanocna) 

 

 

5. Karty pracy dla 5, 4, 3- latków.  

 

Ozdób palmę wielkanocną według własnego pomysłu.  

 

 

Życzymy powodzenia i wytrwałości. Pozdrawiamy - Wasze Panie. 
  
W dniu dzisiejszym starsze dzieci uzupełniają zadania na stronie 3 i 4. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


