
6-10 kwietnia 2020 r. 

 

Dzień dobry  

Witamy Was serdecznie w tym przedświątecznym tygodniu. 

 

„Malutki baranek ma złote różki, 

Pilnuje pisanek na trawie z rzeżuszki. 

Gdy nikt nie widzi, chorągiewką buja 

I beczy cichutko: Wesołego Alleluja!” 

 

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy Wam najserdeczniejsze życzenia: dużo, dużo 

zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz szybkiego powrotu 

do przedszkola. 

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

 

Jednak nim zasiądziecie do świątecznego stołu, chciałybyśmy zapoznać Was z tradycjami związanymi 

ze Świętami Wielkanocnymi. Zaproponujemy Wam zrobienie ciekawej pracy plastycznej, potańczymy, 

pośpiewamy, nauczymy się wiersza, trochę się poruszamy. 

 

Chcemy Wam również zaproponować obejrzenie spektakli teatralnych w teatrze Maska, który uruchomił cykl: 

Teatr Mask@ w sieci -Słuchowisko dla Młodych Widzów. Dzięki temu dzieci będą mogły mieć kontakt 

ze sztuką teatralną. 

Pozdrawiamy serdeczne  

  

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


Temat tygodnia: Wielkanocne tradycje 
 

 

Poniedziałek 06.04. 2020 r. 
 

 

1. Słuchanie i oglądanie filmiku o tradycjach wielkanocnych - utrwalenie wiadomości na temat tradycji 

związanych z Wielkanocną.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY 

 

2. Zagadki związane z obejrzanym filmikiem 

 

Wielkanocna zupa, 

w niej kiełbaska pływa. 

Jest tam też jajeczko, 

żółte jak słoneczko. (Żurek) 

 

Co to za gałązka, 

co kotków ma bez liku 

i chociaż nie zamruczy – 

miła jest w dotyku? (Bazie kotki- wierzba) 

 

Leży w koszyczku 

pięknie wystrojone, 

malowane, pisane, 

drapane lub kraszone. (kraszanka, pisanka) 

 

Jeden taki dzień 

w całym roku mamy, 

że gdy nas obleją, 

to się nie gniewamy. (dyngus) 

 

Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, 

więc każde dziecko na niego czeka. 

Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne, 

bo on susami – kic! kic! ucieka. (zajączek wielkanocny) 

 

Potulne zwierzątko 

z masła ulepione, 

małą chorągiewką 

wdzięcznie ozdobione. (baranek wielkanocny) 

 

Mały, żółty ptaszek 

z jajka się wykluwa, 

zamiast piór ma puszek, 

więc jeszcze nie fruwa. (pisklak, kurczątko) 

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY


 

Wyrośnięta pani, 

lukrem jest polana. 

Na świątecznym stole 

pyszni się od rana. (babka wielkanocna) 

 

Kiedy się w Wielkanoc 

jajkiem wymieniamy, 

mówiąc miłe słowa, 

bliskim je składamy. (życzenia) 

 

Wiklinowy koszyk 

pięknie ozdobiony, 

święconymi produktami 

po brzegi wypełniony. (święconka) 

 

3. Zabawmy się przy piosence pt. „Znaki Wielkanocy” 

 

Słuchaj i śpiewaj z dziewczynką - https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

 

4. Wspólne zabawy językowe 

 

Ćwiczenia słuchowo – językowe. Układamy słowa na daną głoskę, by urozmaicić zabawę, rozcinamy kartkę 

papieru na kilka mniejszych kwadratów, na których rodzic zapisuje lub drukuje literki alfabetu. Przygotowane 

kartoniki wrzucamy do miseczki i losując na zmianę, próbujemy znaleźć jak najwięcej słów na daną literę. 

Oczywiście, jeśli dziecko nie zna literki, zadaniem rodzica jest jej nazwanie. Można zbierać punkty za słowa, 

używając np. klocków lub kolorowych nakrętek. Potem należy je przeliczyć wspólnie i podsumować 

wynikiem. Udanej zabawy.  

 

Wtorek 07.04 
 

 

1. Proponujemy zajęcia ruchowe przy muzyce Aktywna zabawa z PIPPI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

 

2. Zabawa matematyczna- „Pisanki Kraszanki” 

 

Dziecko wraz z rodzicem przygotowuje 10 małych kolorowych jajek (można je narysować na zwykłej kartce 

papieru, pokolorować i wyciąć lub, jeśli posiadacie w domu papier kolorowy, wyciąć je z niego). Do zabawy 

potrzebne nam będą: trzy czerwone pisanki, trzy niebieskie pisanki, dwie żółte i dwie białe pisanki.  

Te jajka posłużą nam w zabawie jako liczmany. 

Rodzic powolutku czyta tekst fragmentami, a dziecko wykonuje działania: 

 

„W koszyczku były trzy czerwone jajka, trzy niebieskie, dwa żółte i dwa białe.  

Ile było wszystkich jajek? Policz. 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


Przyszła mama i rozdzieliła jajka na dwie gromadki. Na jednej położyła czerwone i żółte, a na drugiej 

niebieskie i białe. Po ile było wszystkich jajek w dwóch gromadkach? Policz. 

Mama pomyślała, że jajka trzeba ładnie ułożyć, zrobiła z nich kółeczko i znów policzyła wszystkie jajka. 

(Możecie policzyć teraz razem). Ile ich było? 

Kiedy mama znów przekładała jajka, jedno wyleciało jej z ręki i stłukło się. Ile zostało jajek? Policz.” 

 

3. Różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych. 

 

 Pisanki są zrobione najczęściej z drewna? (fałsz) 

 Kolor zielony to kolor wiosny? (prawda) 

 Ciasto wielkanocne to baba i mazurek? (prawda)  

 Do świątecznego koszyczka wkładamy zabawki? (fałsz) 

 Podczas śniadania wielkanocnego dzielimy się jajkiem? (prawda) 

 W lany poniedziałek (dyngus) posypujemy się solą? (fałsz) 

  Do koszyczka oprócz pisanek i pokarmów wkładamy również baranka? (prawda) 

 Przy stole wielkanocnym śpiewamy kolędy? (fałsz)  

 

BRAWO!!! 

 

4. Praca plastyczna: 

 

Na dużej kartce narysuj koszyk na święconkę, w tym troszkę może Ci pomóc rodzic, następnie swoje pisanki, 

które wcześniej wykonałeś do zadania matematycznego ozdób tak, by każda była inna - liczą się Twoje 

pomysły, za pomocą kleju przyklej je w swoim koszyczku. Pracę zachowaj i włóż do teczki. Gdy wrócisz do 

przedszkola, wspólnie będziemy podziwiać pięknie wykonane prace i pewnie każda z nich będzie inna, piękna 

i wyjątkowa. Powodzenia.  

 

5. Wspólne zabawy językowe 

 

Sztafeta sylabowa – tworzenie wyrazów rozpoczynających się od tej samej sylaby – mama, makaron, 

marzenia, makrela itp. lub kończących się tą samą sylabą, np. piżama, rama, mama, tama 

 

 

Środa, 08.04 
 

1. Słuchanie i nauka wiersza na pamięć 

 

Dziecko dopowiada ostatnie słowa w każdym wersie (w razie trudności rodzic podaje pierwszą sylabę 

danego słowa). Powtarza jak echo za rodzicem kolejne wersy i większe fragmenty.  

 

„Wielkanoc”- Ryszard Przymus 

 

Wielkanoc! Wielkanoc! Wielka radość w sercu, 

Gdy stąpasz po świecie – kwitnącym kobiercu. 

Na stole pisanki pięknie malowane … 



Wśród zieleni trawy cukrowy baranek. 

Bazie w wazoniku, ciasta i wędliny … 

Wielkanoc - i wielkie spotkanie rodziny. 

 

2. Rozmowa na temat treści wiersza 

 

Wyjaśnienie słowa: kobierzec (to inaczej piękny, zdobiony dywan) 

Na Wielkanoc kobierzec rozściela wiosna z zielonej trawy i pięknie kwitnących pachnących kwiatów. 

Kolejno rodzic zadaje pytania do wiersza, sprawdzając, co dziecko zapamiętało. 

Co stało na stole?, Z czego był zrobiony baranek?, W czym stały bazie?, Kto spotkał się przy stole 

wielkanocnym?, Jakie uczucie mamy w sercu, gdy nadchodzi Wielkanoc?  

Jak myślisz, jaki jest dywan, kobierzec, który kwitnie?  

 

3. Ćwiczenia oddechowe - delikatny wiatr i mocny wiatr. 

 

Dmuchanie na kuleczki uformowane z papieru: 

 

Lekki wiatr – delikatne wydmuchiwanie powietrza na kulki. 

Silny wiatr – silne wydmuchiwanie powietrza. 

 

4. Kreatywne rysowanie 

 

Zadaniem dziecka jest narysowanie wiosennego dywanu według własnego pomysłu. Twój dywan również 

włóż do swojej teczki, pokażesz go koleżankom i kolegom w przedszkolu. Ciekawe, czy ktoś narysuje taki 

sam? 

  

5. Ćwiczenie rozluźniające- masażyk  

 

Na podłodze dziecko siada przed rodzicem. 

 

Po pleckach płynie rzeczka (palcami wzdłuż kręgosłupa rysujemy wężyki)  

I przeszła pani na szpileczkach (szybko „idziemy” czubkami dwóch palców)  

A potem przeszły słonie (powoli „kroczymy” całą wewnętrzną stroną dłoni)  

I przebiegały konie (szybko, ale z wyczuciem „galopujemy” lekko zaciśniętymi piąstkami)  

Wtem przemknęła szczypaweczka (delikatnie szczypiąc, wędrujemy po plecach na skos) 

Zaświeciły dwa słoneczka (powoli zataczamy dłońmi koła, aż poczujemy ciepło) 

A potem spadł deszczyk (delikatnie stukamy opuszkami palców na dole pleców)  

Czy czujesz już dreszczyk? (szybkie tup-tup palcami wzdłuż kręgosłupa i niespodziewanie, delikatnie 

szczypiemy dziecko w kark)  



Czwartek, 09.04 
 

 

1. Zabawa Ruchowa - Uwaga, jajko!  

 

Każde dziecko dostaje małą piłkę (do ping-ponga lub jakie macie w domu). Dziecko chodzi swobodnie po 

pokoju, trzymając na wyciągniętych, rozłożonych dłoniach piłeczki – jajka. Na hasło Uwaga, jajko! Dziecko 

zatrzymują się i bardzo delikatnie wymieniają się jajkami z osobą znajdującą się najbliżej, np. z mamą, tatą 

lub rodzeństwem.  

 

Ćwiczenia tułowia. Dziecko stoi ze złączonymi nogami, przekłada piłeczki z ręki do ręki wokół siebie. Na 

hasło Hop! – zmienia kierunek przekładania piłeczek.  

 

Zabawa Turlanie piłeczki. Każde dziecko delikatnie turla po podłodze swoją piłeczkę: raz jedną ręką, raz – 

drugą. 

  

Zabawa Skaczemy przez piłeczki. Dziecko przeskakują obunóż przez piłeczkę – do przodu i do tyłu.  

  

2. Zabawa naśladowczo - inscenizacyjna Pieczemy ciasto 

 

Rodzic proponuje dziecku wspólne pieczenie ciasta na niby. Dziecko siada przed rodzicem. Wyobrażają sobie, 

że trzymają w rękach miskę, w której będą mieszali poszczególne składniki ciasta i kolejno naśladuje gesty 

rodzica: ucieranie mąki z masłem, otrzepywanie rąk z mąki, wycieranie o fartuszek, wbijanie czterech jajek – 

sięganie prawą ręką za lewe ramię, hop – uderzenie o ramię, stuk – rozbicie, chlup – wrzucenie jajka do miski, 

siup – wyrzucenie skorupki przez prawe ramię; zmiana ręki; wyrabianie rękami, wałkowanie, dodawanie 

rodzynek, wkładanie do foremki i pieczenie. Potem – wąchanie upieczonego ciasta i jedzenie. 

  

3. Rozmowa na temat świątecznych ciast 

 

Jakie ciasta znajdują się na stołach w waszych domach w czasie Wielkanocy?  

Które ciasta lubicie najbardziej?  

 

 4. Wspólne zabawy językowe 

 

Analiza z podskokami 

 

Podajemy dziecku wyraz, a jego zadaniem jest podzielić go na sylaby, ale po wymówieniu każdej z nich musi 

podskoczyć, np.  

 

Balony - ba (podskok) –lo (podskok) –ny (podskok); 

 

Zabawa językowa „Bardzo długie zdania” 

 

Rodzic wypowiada proste zdanie składające się z dwóch wyrazów. Zadaniem dziecka jest kolejne dodawanie 

jednego słowa tak, by powstało bardzo długie, a jednocześnie logicznie brzmiące zdanie.  

  



Piątek, 10.04 
 

1. Zabawa dydaktyczna Co jest mi potrzebne?  

 

Zabawa polega na rozróżnianiu ruchów związanych z określoną czynnością oraz określaniu przydatności 

przedmiotów potrzebnych do jej wykonania. Rodzic pokazuje dziecku np. ściereczkę do kurzu (zmiotkę 

i szufelkę, pojemnik na wodę do spryskiwania kwiatów), inne przedmioty potrzebne do sprzątania przed 

świętami oraz do przygotowywania świątecznych potraw. Wykonuje nią ruchy naśladujące ścieranie kurzu. 

Potem dzieci naśladują tę czynność.  

 

Przebieg zabawy.  

 

Dziecko siedzi przed rodzicem. Na stoliku obok znajdują się przedmioty potrzebne do wykonywania 

czynności. Rodzic naśladuje czynność zamiatania. Po wykonaniu ruchu prosi dziecko o nazwanie tego, co 

robił i podanie nazwy czynności i przyniesienie odpowiedniego przedmiotu (zmiotka). Po przyniesieniu 

dziecko pokazuje, czy potrafi posługiwać się tym przedmiotem. 

 

2. Potrafimy policzyć 

 

Proponujemy, aby dzieci policzyły przedmioty codziennego użytku, które znajdują się w domu: kredki, 

klocki, kwiaty, książki, krzesła. Porównują ich liczbę, czego jest więcej, czego mniej.  

Dziecko rzuca kostką do gry i odszukuje w mieszkaniu taką liczbę jednakowych przedmiotów, jaka jest liczba 

oczek wyrzuconych na kostce. 

 

3. Zabawy ruchowe: 

 

Zabawa orientacyjno-porządkowa.  

 

Dziecko biega swobodnie po pokoju, trzymając kubeczek w rękach. Słysząc klaśnięcie w dłonie, zatrzymuje 

się, stawia odwrócony kubeczek na głowie, przykuca, a następnie wstaje, zdejmuje kubeczek i biega. 

Ćwiczenie wykonujemy 3-krotnie.  

  

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych.  

 

Dziecko stoi w małym rozkroku, kubek trzyma w wyciągniętej nad głową ręce. Wykonuje skłon w przód, 

stawia kubeczek przed sobą i prostuje się. Podczas ponownego skłonu zabiera kubeczek i podnosi go w rękach 

do góry.  

 

Ćwiczenia tułowia.  

 

Dziecko, w siadzie skrzyżnym, wykonuje skłon boczny z kubeczkiem postawionym na wyciągniętej dłoni. Za 

każdym razem dotyka podłogi odwróconą dłonią.  

 

Zabawa na czworakach.  

 

Dziecko delikatnie toczy kubeczek po dywanie poprzez popychanie go głową.  

 

 



Zabawa bieżna  

 

Omiń kubeczki. Dziecko stawia kilka odwróconych kubeczków na dywanie i porusza się lekko między nimi 

w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica.  

 

Podskoki.  

 

Dziecko stawia odwrócony kubeczek na dywanie i przeskakuje przez niego: do przodu, do tyłu i na boki.  

 

Ćwiczenie stóp.  

 

Dziecko w siadzie podpartym próbuje chwycić kubeczek palcami jednej stopy i drugiej stopy, na zmianę. 

Potem unosi do góry kubeczek stopami.  

 

 

4. Szukamy rymów do wiosennych słów 

 

Rodzic wymawia słowa kojarzące się z wiosną, a dziecko podaje do nich rymy: 

 

kurczaczek – krzaczek 

skowronek – dzwonek 

pisanka – skakanka 

koszyczek – chomiczek 

 

5. Propozycje dla chętnych 

 

Odcinek, Ziarno”-, Wielkanocne tradycje”  

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

Jak założyć hodowlę rzeżuchy. 

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

Eksperymenty z jajkiem  

https://panimonia.pl/2016/03/13/wielkanoc-eksperymenty-z-jajem/ 

Giga paka przedszkolaka- Zbiór zabaw i ćwiczeń z Wielkanocą 

https://panimonia.pl/2019/03/13/wielkanocna-gigapaka-przedszkolaka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=cMTxGjhNNAs
https://www.youtube.com/watch?v=MfCoSQRMgfk
https://panimonia.pl/2016/03/13/wielkanoc-eksperymenty-z-jajem/
https://panimonia.pl/2019/03/13/wielkanocna-gigapaka-przedszkolaka/

