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PROPOZYCJA ZAJĘĆ I ZABAW DLA DZIECI 6-LETNICH - GR IV 

 

Tematyka tygodnia: O wiosennych świętach każdy z nas pamięta 

 

Poniedziałek (6.04.2020) 

Temat dnia: Wielkanoc tuż, tuż... 

 
1. Wygibasy na dobry początek dnia, propozycja porannej gimnastyki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

 

2. Zajączek wielkanocny: dziecko powtarza tekst i ilustruje go ruchem dłoni i palców 

 

 

Siedzi zajączek na zielonej łące (prawy kciuk przytrzymuje złożony palec serdeczny i mały - palce wskazujący 

i środkowy są wyprostowane i poruszają się jak uszy zająca) 

Przychodzi jego sąsiad i noskiem swym wącha (powtarza czynności lewa ręką) 

Nastawiają uszy pełne animuszu (obraca dłonią kierując uszy we wszystkie strony) 

Chowają pisanki w trawie i w sasanki (składają uszy do siebie) 

Niebieskie i czerwone (machają prawa ręką, potem lewą) 

Czy będą zielone? (odchylają ręce w bok) 

 

3. Zwyczaje wielkanocne - swobodne wypowiedzi dzieci na temat tradycji wielkanocnych oraz ich symboli  

 

4. Utrwalenie oraz uzupełnienie wiedzy dotyczącej wielkanocnych zwyczajów w formie filmu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U 

 

5. Wielkanocny zajączek - praca plastyczna dla chętnych  

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8


Wtorek (7.04.2020 r.) 

Temat dnia: Pisanki, kraszanki, jajka malowane 
 

1. Wędrujące jajko - opowieść ruchowa: dziecko przedstawia gestem, słowem to, o co prosi rodzic. Rodzic czyta 

poniższy tekst: 

 

Jesteśmy kurczątkami, które wykluwają się z jajka, obserwują ściany skorupki, najpierw powoli, potem coraz 

szybciej, rozpychają skorupkę na wszystkie strony, aż w końcu wydostają się na zewnątrz. Kurczaczki dotykają 

siebie wszędzie, zauważają, że mają piórka, dotykają skrzydełka, próbują nimi ruszać w górę i w dół, rozciągają 

skrzydełka, zauważają, że mają główki, dzióbek, który próbują otworzyć, zamknąć, znów otwierają wydobywając 

dźwięk „pipi”. Rozglądają się dokoła, chcąc poznać świat, rozglądają się na boki, w przód, w tył, zaglądają 

w różne zakamarki podwórka, skaczą przez małe kałuże, potem przez wielkie, przeskakują jeden raz, potem drugi, 

trzeci, aż wpadają do kałuży, strzepują mokre skrzydełka. Kurczątka próbują skakać z innymi kurczątkami, 

aż robią się strasznie głodne w brzuszkach burczy im coraz głośniej, więc chodzą po podwórku, dziobiąc ziarno, 

drapią pazurkami trawę i łapią dżdżownice. Kiedy już są najedzone, masują swoje brzuszki i powoli, powoli 

po tak wyczerpującym dniu kładą się spać. 

 

Dla zobrazowania procesu wykluwania propozycja filmiku edukacyjnego dla dziecka: 

https://www.youtube.com/watch?v=eGF_Jb3Ds90 

 

2. Zapoznanie z budową i właściwościami różnego rodzaju jajek: oglądanie zdjęć różnych jajek, 

porównywanie ich wyglądu  

 
https://www.youtube.com/watch?v=wtl0aBb-xjg 

3. Zabawy z litera j, J: 

 

- dziecko dzieli słowo jajko na sylaby następnie na głoski  

- wskazuje na palcach, ile w wyrazie jajko jest sylab, głosek  

- podaje przykład słów rozpoczynających się głoską j (jagoda), mających ją w środku (kajak) oraz na końcu (kraj) 

- dziecko ma znaleźć w tekście np. w gazecie, książeczce wyrazy, w których zawarte są litery j, J, następnie 

zaznaczyć je 

 

4. Literowe pisanki: dziecko rysuje palcem na plecach rodzica pisankę, którą ozdabia dowolną literą zadaniem 

rodzica jest odgadnięcie narysowanej litery następnie następuje zamiana ról 

https://www.youtube.com/watch?v=eGF_Jb3Ds90
https://www.youtube.com/watch?v=wtl0aBb-xjg


Środa (8.04.2020) 

Temat dnia: Z koszyczka na wielkanocny stół 
 

1. Wygibasy na dobry początek dnia, propozycja porannej gimnastyki 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

2. Zapoznanie ze zwyczajami wielkanocnymi m.in. podstawie wiersza „Skacze zając” - rodzic czyta dziecku  

 

 „SKACZE ZAJĄC” 

Skacze drogą zając, skacze pomalutku 

Przykucnął za płotem – hop i już w ogródku 

Kic, kic, kic cichutko skrada się do domu 

Każdemu zostawia prezent po kryjomu 

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem 

Słoneczne pachnące Święta Wielkanocne 

Idą chłopcy drogą, idą pomalutku 

Przykucnęli cicho – hop, hop i już w ogródku 

Naraz śmiech i wrzawa 

Śmigus – dyngus! – krzyczą 

I dziewczynki łapią i wodą je chlapią… 

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem 

Słoneczne, pachnące Święta Wielkanocne 

 

Rozmowa z dziećmi o zwyczajach, jakie panują w czasie Świąt Wielkanocnych, uwzględniając święcenie 

pokarmów, polewanie się woda podczas dnia zwanego dyngusem. dookreślając symbolikę pokarmów:  

 

 sól-  odstrasza zło, ma moc oczyszczenia 

 baranek z czerwoną flagą - symbol ofiary i zmartwychwstania Chrystusa 

 jajko - symbol odradzającego się życia 

 chleb - symbol Chrystusa, również dostatku i pomyślności 

 

3. Zabawa rytmiczna „W wielkanocny poniedziałek” nawiązująca do zwyczaju oblewania się wodą.  

 

Dziecko rytmizuje zdanie - W wielkanocny poniedziałek oblewamy się nawzajem i jednocześnie wykonuje 

prosty ruch według własnych pomysłów. Wypowiada zdanie w różnym tempie, nastroju i z różną dynamiką.  

 

4. Baranki- rysowanie szlaczków spiralnych oburęcznie:  

 

Dziecku należy podzielić na pół (linią) kartkę, po czym można przykleić ją do stolika aby uniknąć przesuwania 

się. Następnie w każdej ręce dziecko trzyma ołówek i zaczyna rysować futerko baranka według własnego 

pomysłu, jednocześnie prawą i lewą ręką zapełniając nimi 2 połówki kartki. Po wypełnieniu kartki spiralami 

w miarę możliwości należy je wyciąć i przykleić każde z osobna dorysowując do nich głowy, nogi, rogi, oczy 

aby powstały baranki. Na zakończenie rysunek można wzbogacić o elementy występujące na pastwisku, typu: 

trawa, płoty, niebo, słońce, chmurki.  

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


Czwartek (9.04.2020) 

Temat dnia: O Wielkanocy i nie tylko 
 

1. Słuchanie opowiadania „Bajeczka wielkanocna”  

 

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. 

Rozmowa na temat opowiadania i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:  

- kto wędrował nad łąką? 

- kogo najpierw obudziło słoneczko? 

- kto jeszcze został obudzony przez słoneczko?  

- z jakiego powodu słońce wszystkich budziło? 

 

2. Kolorowe pisanki: rodzic czyta dziecku polecenie- wykonanie ruchu do danego koloru pisanki.  

 

Wyobraź sobie, że jesteś: - pisanką czerwoną i podskocz, licząc na głos do 10  

- pisanką niebieską i podskocz na 1 nodze, licząc na głos do 5  

- pisanką żółtą i zrób 3 przysiady  

- pisanką zieloną, która ma zamienić się w zwierzę, które można spotkać w koszyczku wielkanocnym 

 

3. Palma wielkanocna: swobodne wypowiedzi dzieci na temat, czym jest palma i w jakim celu się ją święci? 

 

4. Palma Wielkanocna: dla zobrazowania i utrwalenia informacji krótki filmik o tradycji robienia palm, 

propozycja samodzielnego wykonania palmy  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6FILOXufMeM 

https://www.youtube.com/watch?v=QyGt2ytzwoI 

 

 

Piątek (10.04.2020) 

Temat dnia: Wielkanocne życzenia 
 

1. Wygibasy na dobry początek dnia, propozycja porannej gimnastyki 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

2. Kto przysłał nam kartki świąteczne - zabawa dydaktyczna na podstawie fragmentu opowiadania 

 

„Ptaszek z torby wypuszczony śle życzenia w różne strony” (rodzic czyta dziecku) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6FILOXufMeM
https://www.youtube.com/watch?v=QyGt2ytzwoI
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


Elemelek, jak to wiecie, ciągle kręci się po świecie. Miesiąc na wsi spędził teraz, więc do miasta się wybiera. 

Skacze wróbel po ulicach, aż tu nagle nawałnica: mroźny wiatr napędził chmury, tuman się zagłębił bury. Dokądś 

by się schronić trzeba. Domek mały i czerwony jest do ściany przyczepiony. Z boku wejście, nad nim daszek. 

Gdy przycupnie pod nim ptaszek, to ten daszek go osłania od wilgoci i dmuchania. – Co też tam być w środku 

może? Jeśli w szparę głowę włożę, o zobaczę wszystko z bliska. Chociaż krawędź trochę śliska, Elemelek się 

przechylił i… właśnie w owej chwili cos od tyłu go trąciło. Białe, sztywne- cóż to było? Elemelek w oka mgnieniu 

wpadł ku swemu przerażeniu w straszną ciemność. Płachta jakaś obsunęła się na ptaka, a dziób ostry czy tez 

rożek w bok go kłuje. Coraz gorzej! - Chyba ja umarłem sobie i już leże w ptasim grobie? Śmiechy słychać 

dookoła. – W ptasim grobie- ktoś zawoła. – Skąd się wziąłeś? Co Ty pleciesz? W zwykłej skrzynce siedzisz 

przecież. --Więc ta skrzynka jest pocztowa? Żem się tez nie zorientował!. Cos mnie kłuje? Oczywiście bo tu leży 

list przy liście. I list wepchnął mnie do środka. To dopiero los mnie spotkał. Ach, nie kłujcie choć przez chwilkę! 

Ale skąd was jest aż tyle?- Jakżebym was chciał zobaczyć!- wróbel rzekł. – Lecz cóż to znaczy? Domek trzęsie 

się w posadach? Dziura w skrzynce? Rety, spadam! Pewnie dziś trzęsienie ziemi. Ciemno, ciasno, duszno, źle 

mi! – To więzienie- bieda nowa! –Ej, nie, torba to pocztowa – szepczą listy – Skrzydłem nie trzep, znajdziesz 

jeszcze tu powietrze. Zaraz się ściśniemy w rzędzie i dla ptaszka miejsce będzie. Szczęściem poczta była bliska, 

więc niedługo trwało wszystko. Już opróżnia pan listonosz torbę szczelnie wypełnioną: wysypuje listy, kartki… 

Pośród listów – chyba żarty?- wróbel mały, szary, żywy, zmiętoszony lecz prawdziwy!. A na piórkach, blisko 

głowy, barwny znaczek ma pocztowy; czy od listu się odlepił, czy umyślnie ktoś przyczepił? Urzędniczka, jedna, 

druga ze zdziwieniem rzęsa mruga. – Ptaka poczta się nadaje? Nie, doprawdy, cos jak z bajek. I prawdziwy na nim 

znaczek! Wróbelek cieszy się i skacze: - Jak to dobrze, ludzie mili, żeście mnie wyswobodzili! Chyba głos mój 

rozumiecie, bo wyraźnie ćwierkam przecież, że ja także, jak te listy, dziś życzenia składam wszystkim. Chciałbym 

też, by poczta cała wszystkim dzieciom rozesłała aż na cztery świata pozdrowienia i ukłony od wróbelków. Niech 

wieść leci, że wróbelek lubi dzieci i usłyszałby z radością że je lubi- z wzajemnością…. 

 

Rozmowa na temat opowiadania, przykładowe pytania: 

- kto już przysłał nam kartki świąteczne? 

- gdzie ukrył się przed burzą wróbelek Elemelek? 

- gdzie dostał się ze skrzynki pocztowej? 

- dokąd listonosz zaniósł wróbelka z listami? 

- komu wróbelek chciał złożyć życzenia? 

 

3. Praca plastyczna „Wielkanocna pocztówka”: wykonanie z dostępnych materiałów kartki wielkanocnej, 

poniżej propozycje na wykonanie  

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=BWGv0FZENwc 

https://www.youtube.com/watch?v=PXlCZ3_SO5s 

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

 

5. Słuchanie propozycji bajek dla dzieci o tematyce Świąt Wielkanocnych  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DjrqNi4rZyQ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_qXlKUvKzJg
https://www.youtube.com/watch?v=BWGv0FZENwc
https://www.youtube.com/watch?v=PXlCZ3_SO5s
https://www.youtube.com/watch?v=B8mVLF1FXW0
https://www.youtube.com/watch?v=DjrqNi4rZyQ


 

W związku z nadchodzącymi  

Świętami Wielkiej Nocy 

 życzymy Państwu 

 
 

 

Wychowawczynie gr IV  


