
6-10 kwietnia 2020 r. 

 

Dzień dobry 

Moi drodzy, na ten tydzień proponujemy kolejne inspiracje do działań i zabaw  z dziećmi. Chcemy Was 

również zaprosić na stronę Muzeum Warszawskiego:  

https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html,  

 https://www.ai360.pl/panoramy/85  

 gdzie możecie odbyć wirtualny spacer i zobaczyć różne eksponaty.  

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

 

 

Temat tygodnia: NADCHODZĄ ŚWIĘTA 

 

Poniedziałek, 6.04. 2020 r. 

 

 
1.Zakładamy hodowlę rzeżuchy 

 

Potrzebne będą: wata lub waciki kosmetyczne, naczynie, nasiona rzeżuchy 

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

 

Naczynie najlepiej postawić na parapecie i wspólne obserwować wzrost. Staramy się pamiętać o podlewaniu. 

 

2.Zabawy z literką J, j 

 

– wyklaszczcie słowo „ jajko” z podziałem na sylaby 

– ile sylab jest w tym wyrazie? 

– podzielcie słowo „jajko” na głoski, pokazując na palcach 

– ile jest głosek? 

 

Wymyślcie inne wyrazy rozpoczynające się tą głoską. 

 

https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html
https://www.ai360.pl/panoramy/85
https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34


 „Chodzimy po - j” – ułóżcie na podłodze kształt litery J, j, np. ze sznurka, skakanki, wstążki. 

Przejdźcie zgodnie z kształtem litery obok sznurka, jednocześnie wypowiadając głoskę j krótko, nie 

wydłużając jej brzmienia 

 

 Następnie proponuję dać dzieciom talerzyki z rozsypaną na nich kaszą manną, a dzieci piszą na nich 

literę J, j. 

 

 Przeczytajcie wyrazy i zdania https://www.mac.pl/flipbooki- Nowe przygody Olka i Ady 

 
3. Ćwiczenia na dobrą postawę. Spróbuj poćwiczyć 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2zlHUWVXEsU 

 

 

4. Doświadczenie z jajkiem 

 

Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. Opisywanie budowy jajka.  

Pomoce: plastikowy pojemnik, ręcznik papierowy, surowe jajko, ugotowane jajko, dwie szklanki, talerzyk. 

 

Dziecko układa w pojemniku wyłożonym np. papierowym ręcznikiem surowe jajko i ugotowane jajko. 

Dotyka kolejno jajek, potrząsa nimi, starając się porównać dźwięki, jakie wydają. Wskazuje różnice, 

wprowadza oba jajka w ruch obrotowy. Obserwuje jajka i wskazuje to, które kręciło się szybciej. Zastanawia 

się nad przyczyną.  

Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje. Dzieje się tak dlatego, że ma płynny 

środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony. Uniemożliwia to szybkie poruszanie się jajka. 

Następnie rodzic rozbija surowe jajko. Oddziela żółtko od białka. Prosi, aby dziecko powiedziało, z czego 

składa się jajko (skorupka, białko, żółtko). 

 Dziecko bada właściwości jajka ugotowanego na twardo: obiera jajko, kroi je plastikowym nożykiem na pół, 

nazywa poszczególne części jajka (skorupka, żółtko, białko), określa wygląd, smak, zapach. Porównuje 

budowę jajek: surowego i gotowanego. 

 

  

https://www.mac.pl/flipbooki-
https://www.youtube.com/watch?v=2zlHUWVXEsU


Wtorek, 7.04.2020 r. 

 
1. Słuchanie opowiadania, Wielkanocny zajączek” (audiobook) o zwyczajach wielkanocnych 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1_Su0kjAzQ 

 

2. Narysuj zajączka według wzoru 

 

 

lub obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=lIXNf5OoPaM  

 

3. Słuchanie ciekawostek na temat różnych zwyczajów, obrzędów związanych z Wielkanocą.  

 

WIELKANOC nazywana jest Świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Chrześcijanie obchodzą ją na 

pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, który pokonał śmierć i powrócił do żyjących. Wierzą, że ofiarował 

on swoje życie, żeby odkupić ludzkie winy. Symbolem zmartwychwstania Chrystusa jest BARANEK. 

W czasach, kiedy nie wiedziano jeszcze, że żywność można zamrażać, co roku na wiosnę biedniejszym 

ludziom brakowało jedzenia. Plonów jeszcze nie było, a zapasów, które zgromadzono jesienią, często wiosną 

już brakowało. Całe szczęście, że KURY niosły jajka! Pozwalało to jakoś przetrwać nieprzyjemny okres. 

Z czasem zaczęto jaja święcić, traktować jako symbol rodzącego się życia.  

https://www.youtube.com/watch?v=T1_Su0kjAzQ
https://www.youtube.com/watch?v=lIXNf5OoPaM


Już od początku Wielkiego Postu gospodynie malowały i wyklejały pisanki oraz kraszanki – niezbędny 

element świąt Wielkanocy. JAJKA zdobiono, spożywano. Miały one wielkie znaczenie – jajko 

z wielkanocnego stołu pastuch wynosił na pole, kiedy po raz pierwszy wypędzał bydło po zimie. Skorupki ze 

świątecznych jajek gospodyni wynosiła na pole i tam zakopywała. W Polsce wschodniej był zwyczaj 

przerzucania jaja nad dachem domu – na szczęście (pierwszej niedzieli po Wielkanocy, po zachodzie słońca).  

ZAJĄCE rozmnażają się często i mają sporo potomstwa, dlatego były uważane za symbol płodności, 

dostatku. Około XIX wieku zaczęto łączyć to zwierzę z Wielkanocą. Wierzono, że to zając przynosi 

świąteczne jajka. W Polsce symbol zająca zaakceptowano dopiero w XX wieku. Dzisiaj uważa się, że 

przynosi on dzieciom prezenty.  

Radosnym symbolem zbliżających się świąt Wielkiej Nocy jest Niedziela Palmowa. Tego dnia 

w kościołach święcone są palmy, na pamiątkę liści palmowych, którymi witano Chrystusa wjeżdżającego do 

Jerozolimy. Stary zwyczaj każe zachować palmę w domu. W czasie burzy palmy miały strzec domu przed 

piorunami. Poświęcone witki wierzbowe zostawiano dawniej w polu, żeby zapewniały dobry plon i chroniły 

przed szkodnikami i suszą.  

Symbolem świąt Wielkiej Nocy są pisanki, które święci się w Wielką Sobotę. Malowanie jajek to tradycja 

sięgająca starożytności. Wykorzystywanie zdobionych jajek w obrzędach znane było nawet w starożytnym 

Egipcie. W Polsce jaja zaczęto wkładać do koszyczka ze święconką dopiero w XII wieku.  

Do farbowania jaj używano niegdyś łupin cebuli, liści szpinaku lub kory drzew. Na Opolszczyźnie 

wydrapywano wzory na uprzednio ufarbowanej skorupce, na Kurpiach oklejano skorupkę sitowiem.  

W święconce, którą niesie się do kościoła w Wielką Sobotę, oprócz jajek powinny znaleźć się też: baranek 

(symbolizuje Chrystusa, który ocali tych, co w niego wierzą), chleb (symbol ciała Chrystusa), kiełbasa (wróży 

pomyślność przez cały rok), sól (chroni od zepsucia), chrzan (wywołuje łzy i ma przypominać o Męce 

Pańskiej).  

Wielką Niedzielę rozpoczyna msza rezurekcyjna, która kończy okres Wielkiego Postu. Dawniej w Polsce, 

kiedy postu ściśle przestrzegano, w domach bogatych ludzi śniadanie wielkanocne zmieniało się w ucztę, 

która ciągnęła się cały dzień.  

Drugim dniem świąt jest lany poniedziałek. Nie wiadomo dokładnie, skąd wziął się zwyczaj zwany 

dyngusem. Wierzono jednak, że oblana osoba będzie miała szczęście, a oblana dziewczyna wyjdzie za mąż. 

W niektórych rejonach Polski jest zwyczaj smagania się tego dnia witkami wierzby (śmigus). W innych – 

kawalerowie tego dnia obnoszą po wsi koguta. To bardzo stary zwyczaj. Wierzono, że kogut, którego pianie 

miało płoszyć złe duchy, ochroni domy przed nimi. 

 



4. Słuchanie piosenki, Znaki Wielkanocy” 

 

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

 

Rozmowa na temat treści piosenki, próba nauki słów na pamięć 

 

 

 

Środa, 8.04.2020 r. 
 

 

1. Słuchanie wiersza –połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi 

 

Kura zniosła jajo i przetarła oczy:  

– Jakie ono białe –  

zawołała głośno: – Kok-kodak, kok-kodak… (dzieci naśladują głos kury)  

co w kurzym języku może znaczyć tak:  

– Ratunku! Pomocy!  

Zbiegły się gęsi, kaczki, indyczki  

– cały podwórkowy drób.  

A kura płacze i woła: – Jajko jest chore!  

Patrzcie, jakie jest blade. Och, moje jajeczko!  

Wezmą cię do szpitala. Już cię pewnie nie zobaczę!  

Rzekła gąska: – Gę, gę, gę… (dzieci powtarzają)  

Moja kurko, przyjaciółko, jajko jest takie, jak należy.  

Przyjdzie gospodyni, jajko do domu zabierze,  

zrobi z niego pyszności,  

i twoje jajko w domu na stole zagości.  

A jeżeli – tak się zdarzyć może – będą święta,  

twoje jajko, razem z innymi jajkami…  

zalśni kolorami! 

 

Rozmowa na temat wiersza.  

 

– Jak wyglądało jajko, które zniosła kura? Dlaczego kura myślała, że jest chore?  

– Co na pocieszenie powiedziała kurce gąska? Dlaczego na święta jajko zalśni kolorami? Do czego 

wykorzystujemy jajka.  

 

Dziecko podaje propozycje potraw, których składnikiem są jajka.  

 

2. Układanie wielkanocnych puzzli on-line  

 

https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/wielkanoc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/wielkanoc


3. Zabawa z wykorzystaniem tekstu rymowanki.  

 

Jajeczko, jajeczko, 

jesteś pisaneczką. 

 

Dzieci wypowiadają rymowankę, dzieląc słowa na sylaby i łącząc tę czynność z odpowiednimi ruchami: jedna 

sylaba – przysiad, druga – wyprost (naprzemiennie). 

 

4. Dostrzeganie rytmu - w układzie kolorowych, papierowych pisanek i kontynuowanie go.  

 

Papierowe sylwety pisanek w trzech kolorach (dla każdego dziecka). Rodzic układa ciąg rytmiczny 

z papierowych, kolorowych pisanek. Dziecko po dostrzeżeniu rytmu kontynuuje go, układając odpowiednie 

sylwety. Np. pisanki: czerwona, niebieska, pomarańczowa, czerwona, niebieska, pomarańczowa, czerwona, 

niebieska, pomarańczowa.  

 

5. Kolorowe jajka – liczenie sylwet jajek.  

 

Dziecko wycina jajka z papieru w różnych kolorach i układa je. Na kartce rysuje tyle kółek w odpowiednim 

kolorze, ile ma jajek w danym kolorze, np. dziecko wycięło dwa jajka w czerwonym kolorze, to rysuje dwa 

kółka w czerwonym kolorze itd. i podpisuje odpowiednią liczbą. 

 

6. Policz i dodaj 

 

https://www.matzoo.pl/zerowka/policz-i-dodaj_51_330  

https://www.matzoo.pl/zerowka/policz-i-dodaj_51_330


Czwartek, 9.04 2020 r. 

 
1. Utrwalenie litery J- https://www.youtube.com/watch?v=k-3bItxUSPY 

 

Wpisz literę do odpowiedniej kratki  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

7 - N 5- K  3- E  1- W 4- L 2- I  6- A  9- C 8- O 
 

2. Praca plastyczna – Nasze pisanki. 

 

Różne materiały potrzebne do ozdobienia pisanek, np.: farby plakatowe, włóczki, kolorowy papier, pędzle, 

mazaki, ugotowane jajka, nożyczki, klej 

Ozdabianie jajek dowolną techniką 

 

3. Zabawa ciepło - zimno pod hasłem: Szukamy jajka 

 

Zagadki wielkanocne 

Leży w koszyczku 

pięknie wystrojone, 

malowane, pisane, 

drapane lub kraszone. 

Jeden taki dzień 

w całym roku mamy, 

że gdy nas obleją, 

to się nie gniewamy. 

Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, 

więc każde dziecko na niego czeka. 

Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne, 

bo on susami – kic! kic! Ucieka. 

Mały, żółty ptaszek 

z jajka się wykluwa, 

zamiast piór ma puszek, 

więc jeszcze nie fruwa. 

Wyrośnięta pani, 

lukrem jest polana. 

Na świątecznym stole 

pyszni się od rana. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k-3bItxUSPY


Piątek, 10.04 2020 r. 
 

1. Wielkanocny łańcuch wyrazów 

 

Uczestnicy zabawy siedzą na dywanie i podają sobie nawzajem pisankę. Pierwsza osoba zaczyna go od słowa 

JAJKO, kolejna musi powiedzieć wyraz na O np. okno itd. Jajko wędruje z rąk do rąk. Trzyma je ten 

uczestnik, którego wypada kolej na powiedzenie słowa. 

 

2. Wielkanocne rymy 

 

Rodzic wymawia słowa kojarzące się z Wielkanocą, a dziecko podaje do nich rymy. 

 

kurczaczek – krzaczek  

baranek- poranek 

zajączek- bączek 

żurek- sznurek 

pisanka – skakanka  

koszyczek – chomiczek 

jajeczko- gniazdeczko 

 

3. Taniec zygzak  

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

4. Improwizacje melodyczne 

 

Dziecko uczy się na pamięć tekstu:  

Pisanki, pisanki, jajka malowane,  

nie ma Wielkanocy bez pięknych pisanek.  

Potem układa do niego własne melodie. 

 

5. Utrwalenie piosenki, Znaki Wielkanocy” 

 

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

 

6. Słowo na literę- utrwalenie poznanych liter 

 

http://pisupisu.pl/przedszkole/slowo-na-literke- 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
http://pisupisu.pl/przedszkole/slowo-na-literke-

