
WITAMY KOCHANE DZIECI W KOLEJNYM TYGODNIU, 

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY Z NASZYMI ZADANIAMI! 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

składamy Wam kochane Dzieci i drodzy Rodzice 

życzenia radosnych, pełnych spokoju Świąt Wielkanocnych, 

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny, 

pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Paoskiego  

w gronie najbliższych  

Pani Marta, Pani Dorotka, Pani Sylwia 

https://www.youtube.com/watch?v=BdVDj3eRBDo 

PONIEDZIAŁEK - 06.04.2020  

1. „Kolorowe skorupki” – układanie wspólnie diagramu, którego rozwiązaniem jest hasło  

„Wielkanoc”. Rodzic kładzie na podłodze dolne części skorupek zaczynając od tej, która posiada jedno 

źdźbło trawy, a każda kolejna ma o jedno źdźbło więcej od poprzedniej. A dziecko dopasowuje górną 

częśd skorupki. Po dopasowaniu elementów wspólnie z dzieckiem odczytuje napis: Wielkanoc. 

(załącznik nr 1 Kolorowe skorupki) 

 

2. Posłuchajmy razem piosenki:  „Znaki wielkanocne”. Porozmawiajmy o tradycjach ludowych  

związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

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

 

3. „Łączka z rzeżuchy” – prace ogrodnicze. Dziecko wykłada na talerzyk płatki kosmetyczne lub watę.  

Delikatnie spryskuje wodą. Wysiewa na nich rzeżuchę. Codziennie obserwuje zmiany zachodzące w 

kiełkujących nasionach. Dodatkowo można obejrzed filmik „Jak wysiad rzeżuchę?”. 

https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34 

 

4. „Wielkanocne zagadki” – rozwiązanie wspólnie z dzieckiem zagadek słownych. 

1. Po podwórku zwykle chodzi, małe dziatki z sobą wodzi.  

2. Czasem nóżką coś wygrzebie i dla dzieci i dla siebie – kura 

3. Jak się nazywa skorupka od jajek, co na Wielkanoc świetnie się nadaje? – wydmuszka 

4. Ma cztery nogi, stoi jak wryty. Na święta białą serwetą przykryty? – stół 

5. Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom dała? – jajko 

6. Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały i z ogonkiem jak pomponik przez zielone pola goni? -    

    Zając 

7. Słabo fruwa, chod to ptak. A jak śpiewa ko- ko- dak? – kura 

8. Przeważnie jestem biały i na stole leżę. Kładą na mnie sztudce, stawiają talerze? – obrus 

9. Białe, złote, malowane i kraszane i pisane. Na Wielkanoc darowane? – pisanki 

10. Jak się nazywa pan w kurniku, co ciągle woła ku-ku ryku? – kogut 

11. Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce jarzyny. Podwieczorek też weźmie czasem i  

   grzyby przyniesie z lasu? – koszyk 

12. Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą? – kurczątka 

Okazjonalnie wypełnienie karty pracy „Zajączek zgubił koszyczek”. Pomóż mu go znaleźd. 

(załącznik nr 2 Zajączek zgubił koszyczek) 

https://www.youtube.com/watch?v=BdVDj3eRBDo
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34


 

WTOREK- 07.04.2020 

1. „Przygotowania zajączków do świąt” – rymowana gimnastyka. 

Rodzic recytuje rymowanki, demonstrując dwiczenia, a dziecko powtarza za nim tekst i wykonuje 

polecenie zgodnie z instrukcją. Każde dwiczenie robią kilka razy. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Dziecko spaceruje po pokoju. Na sygnał rodzica wspina się na palcach i unosi ręce. 

Gdy Święta Wielkanocne się zbliżają,  

zajączki w domu kurze wycierają. 

Dwiczenia tułowia – skręty.  

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym prawą ręką pociera lewą częśd ciała, a następnie lewą – prawą 

częśd, udaje czyszczenie futerka.  

Następnie czyści swoje futerka,  

w prawo i w lewo zerkając. 

Dwiczenia dużych grup mięśniowych.  

Dziecko pochyla się do przodu, ugina kolana i udaje dźwiganie ciężkich siatek. Następnie prostuje się i 

powtarza dwiczenie.  

Od rana ze sklepu z zakupami wracają, 

ciężkie siatki w łapkach dźwigają. 

Dwiczenia mięśni grzbietu.  

Dziecko leży na brzuchu w parze z rodzicem naprzeciwko siebie. 

Unoszą głowę, ręce i toczą do siebie piłkę („pisankę”). 

W koszyczku jeszcze nie wszystko mają, 

pisanki do siebie żwawo turlają. 

Dwiczenia skoczne.  

Uczestnicy skaczą w przysiadzie w różnych kierunkach. Co chwilę zatrzymują się, stają słupka 

(przysiad, palce wskazujące przy uszach) i uśmiechają się wesoło. 

Kiedy już wszystko przygotowały, 

skakały wesoło przez dzieo cały. 

Dwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej – skłony.  

Dziecko wykonuje ukłony z niskim pochyleniem tułowia. 

Co chwilę goście przybywają, 

zajączki w pas im się kłaniają. 

Zabawa uspokajająca.  

Dziecko idzie po obwodzie koła. Spokojnie oddycha, nabiera powietrze nosem i wypuszcza ustami. 

Na świąteczny spacer powychodziły, 

wszystkich sąsiadów odwiedziły. 

 

2. „Przygoda wielkanocnego zajączka” – omówienie poszczególnych ilustracji historyjki obrazkowej.  

Próba ułożenia ich w odpowiedniej kolejności zgodnie z kolejnością zdarzeo. Wymyślanie innego 

zakooczenia. 

(załącznik nr 3 Przygoda wielkanocnego zajączka) 

 

3. Bajka „Dziwny świat kota Filemona” – Wielkanocne sprzątanie 

https://www.youtube.com/watch?v=8jAwhh9U81M 

https://www.youtube.com/watch?v=8jAwhh9U81M


 

4. „Pisanka” – pokoloruj pisankę według własnego pomysłu. 

(załącznik nr 4 Pokoloruj pisankę) 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA 08.04.2020 

1. „Witaj dzieo” – piosenka na dobry humor. 

https://www.youtube.com/watch?v=cDOD9b4s3iA 

 

2. „Wyścigi z pisankami” – zabawa ruchowa z elementem zręcznościowym. Wyścigi w rzędach  

między pachołkami z użyciem drewnianej łyżki, na której położone jest styropianowe jajko. 

 

3. „Bajeczka wielkanocna” – słuchanie opowiadania A. Galicy. 

Wiosenne słooce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki zaczęły 

wychylad się z pączków.  

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospad, dlaczego musimy wstawad? 

A słooce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie byd pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słooce 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. 

Słooce 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 Słooce zaczęło rozglądad 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 Słooce – a co to by były za święta bez wielkanocnego 

Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzid jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubid w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

A Słooce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło 

z kimś rozmawiad. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeo-d zeo, dzeo- dzeo. 

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 Słooce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

https://www.youtube.com/watch?v=cDOD9b4s3iA


- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słooce 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. 

Krótka rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania inspirowana pytaniami: 

· Co robiło słonko? 

· Kogo obudziło jako pierwsze, drugie, ... ? 

· Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 

· Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

 

3. „Dopasuj cienie” – zabawa doskonaląca percepcję wzrokową.  

(załącznik nr 5 Dopasuj cienie) 

 

4. „Na łące” – dwiczenia relaksacyjne. Dziecko kładzie się na dywanie na plecach. Wyobraża sobie  

zieloną łąkę, po której kicają zające. Oddychają głęboko. Rodzic odtwarza spokojny utwór.  

 

CZWARTEK 09.04.2020 

1. „Które jajko się schowało?” – zabawa rozwijająca spostrzegawczośd. Dziecko siedzi na dywanie.  

Rodzic rozkłada dywanie 9 różnych pisanek. Dziecko zapamiętuje kolejnośd ułożenia pisanek, zamyka 

oczy. Rodzic chowa jedną z pisanek, a dziecko odgaduje, która z nich została schowana. 

(załącznik nr 6 Pisanki liska) 

 

2. „Święcimy pokarmy” – omówienie obrazków historyjki obrazkowej. Ułożenie ich zgodnie z  

kolejnością zdarzeo. Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. 

(załącznik nr 7 Święcimy pokarmy) 

 

3. „Co symbolizują potrawy ze święconki?” – wspólne obejrzenie filmiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=84MQP7KNC2g 

 

4. „Wielkanocny zajączek” – wykonanie zajączka ze skarpetki. 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

 

5. „Wielkanocny masażyk” – po tak pracowitym dniu należy się trochę relaksu. 

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) 

 

6. „Święta wielkanocne z jajkiem i zajączkiem” – wspólne śpiewanie piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg 

https://www.youtube.com/watch?v=84MQP7KNC2g
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg


 

7. „Wiosenna bajka wielkanocna” – wysłuchanie bajki czytanej przez rodzica. 

(załącznik nr 8 Wiosenne bajeczka wielkanocna) 

 

PIĄTEK 10.04.2020 

1. „Chodzi kura z koszem jajek” - zabawa ruchowa z elementem śpiewu.  

2. „Święconka” – dwiczenie percepcji wzrokowej dziecka. Składanie obrazka z części w całośd. 

(załącznik nr 9 Święconka) 

 

3.  „Kroimy wyrazy” – zabawa dydaktyczna – dziecko sylabizuje (klaszcząc) nazwy wyrazów  

podanych przez rodzica. Podaje liczbę sylab w wyrazie. Wyrazy związane z Świętami Wielkanocnymi: 

Wielkanoc, święta, jajko, pisanki, palma, życzenia, kurczątko, zajączek, baranek. Śmigus-dyngus. 

Okazjonalnie wypełnienie karty pracy „Podział na sylaby”. 

(załącznik nr 10 Podział na sylaby) 

 

4. „Zając w kurniku”  - zabawa matematyczna w ruchu. Rodzic układa na środku dywanu  

dziewięd sylwet jajek i liczy je wraz z dzieckiem. Dziecko skacze wokół jajek, wypowiadając treśd 

rymowanki Moniki Majewskiej „Zając w kurniku”. Na ostatnie słowa staje, zamyka oczy, rodzic chowa 

kilka jajek. Dziecko musi powiedzied ile jajek pozostało. 

(załącznik nr 6 Pisanki liska) 

 

5. „Wielkanocna kartka świąteczna” – wykorzystując dostępne materiały plastyczne wykonajcie  

kartę wielkanocną. 

https://www.youtube.com/watch?v=B8mVLF1FXW0 

 

6. „Wielkanoc - Pociąg Wielkanocny - Lokomotywa Troy w Mieście Samochodów” – bajka dla  

dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=IM1UYTrIROI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8mVLF1FXW0
https://www.youtube.com/watch?v=IM1UYTrIROI
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 
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Załącznik nr 6 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 

Załącznik nr 9 

 

 
 

 

 



 

Załącznik nr 10 

 

 

 



 

 

 


