
GRUPA I 

 (06.04 – 10.04. 2020 r.) 

Opracowała: Magdalena Kmieć 

Święta Wielkanocne 

Podane linki poniżej można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Materiał do zadań  

PONIEDZIAŁEK: 
 

Odczytaj kod, a dowiesz się jak brzmi temat tego tygodnia. Strzałki przy kółeczkach wskazują 

właściwą literę. Kod odczytuj od lewej do prawej strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HASŁO: 

 



 „Święta Wielkanocne” – osłuchanie z piosenką. Za każdym razem, kiedy dziecko usłyszy 
słowo „zając” ma za zadanie klasnąć w dłonie.  

Święta Wielkanocne  

Skacze drogą zając, skacze po malutku, 
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. x 2 
 
Idą chłopcy droga, idą po malutku. 
Przykucnęli cicho – 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. x 2 
 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=aXtVEbE8VNI 
 
Rozmowa na temat tekstu piosenki: 

- O jakich świętach była piosenka? 

- Co przyniósł zajączek? 

- Co robili chłopcy? 

 
Zachęcam do rozmowy z dzieckiem na temat wielkanocnych zwyczajów. W trakcie rozmowy 

możecie wspomóc się pytaniami : 

 

*Jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych? 

(porządki przedświąteczne, święcenie palmy wielkanocnej, wysyłanie kartek świątecznych 

itd.) 

 

* Wyjaśnienie dziecku co to jest tradycja? 

(zasady postępowania, poglądy, wiadomości przekazywane z pokolenia na pokolenie, np. 

tradycje rodzinne, narodowe, regionalne). 

 

*Jakie znasz tradycje Świąt Wielkanocnych? 

(święcenie pokarmów, śmigus-dyngus, malowanie jajek, przygotowanie świątecznego stołu, 

zajączek, wielkanocne śniadanie) 

 

Poniżej zamieszczam link do filmiku dla dzieci z programu edukacyjnego „Domowe 

przedszkole” na temat świątecznych zwyczajów związanych z Wielkanocą. 

https://www.youtube.com/watch?v=aXtVEbE8VNI


 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855 

Zachęcam również do skorzystania z edukacyjnych gier z mnóstwem kurczaczków, 

zajączków, pisanek i baranków. Nauka jako forma zabawy. Link poniżej. 

 

https://kiddoland.pl/gry-edukacyjne/gry-wiosenne 

 
„Co do koszyka?”  

Rozłóżcie różne produkty spożywcze, koszyk, serwetkę, bukszpan (to, co symbolizuje 

Wielkanoc) oraz rzeczy nie związane ze zbliżającymi się świętami (można zastąpić wszystko 

ilustracjami).  Następnie proś dziecko o wybór produktów, które powinny znaleźć się                         

w koszyku wielkanocnym. Podczas umieszczania produktów w koszyku porozmawiajcie                       

o symbolice poszczególnych produktów (jajko/pisanki – nowe życie, sól – ochrona przed 

zepsuciem oraz symbol oczyszczenia i prawdy, baranek – symbol zwycięstwa dobra nad 

złem, babka wielkanocna – umiejętności i doskonałości, chleb – symbol Ciała Chrystusa, 

kiełbasa – zdrowie i dostatek, chrzan – siła, ser- znak przyjaźni zawartej między człowiekiem 

a siłami przyrody, masło- dobrobyt).  

 
„Rzeżuchowe buźki” 
 

 
 
 

Do przygotowania rzeżuchowych buziek potrzebujecie kilka rzeczy: skorupki jajek, 

wytłaczankę do jaj lub nakrętkę, ziemię lub watę, nasiona rzeżuchy i wodę. 

 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855


 
 
 
 

 

WTOREK: 

 

Czytamy dziecku zagadki związane z symboliką Świąt Wielkanocnych. Zadaniem dziecka jest 

odszukać odpowiednie wyrazy lub obrazki.  

 

Ma długie uszy i pięknie skacze, 

lubi marchewkę oraz sałatę. (zając) 

 

Na stole stoi kosz, 

a w nim leżą białe, żółte, nakrapiane, 

na Wielkanoc malowane. (pisanki) 

 

Żółciutka kuleczka za kurką się toczy. 

Kryje się pod skrzydła, gdy wroga zobaczy (kurczaczek) 

 

Ma mięciutką wełnę i złociste różki, 

a w Wielkanoc siedzi na łące z rzeżuszki. (baranek) 

 

Na wierzchu skorupka, w środku żółto-białe, 

można z nich zrobić pisanki wspaniałe. (jajka) 

 

Wiklinowy i pleciony na święconkę 

przeznaczony. (koszyczek) 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

jajka        baranek         pisanki 

zając     kurczaczek    koszyczek 

 „Nakarm zajączka”  

Dziecko odnajduje odpowiednie marchewki dla odpowiedniego zajączka – mała i wielka 

litera.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

„Rzut do koszyka”  

Należy umieść koszyk w odpowiedniej odległości. Dziecko próbuje trafić np. styropianowym 

jajkiem  lub małą piłeczka do koszyka. Zabawę powtórzcie kilkakrotnie. 

 

 „Wielkanocny zając”-praca plastyczno –techniczna 

Potrzebne materiały: skarpeta, ryż, gumka, kartka biała, rózowa,wstążka 

1. Wypełniamy ryżem mniej niż połowę skarpety, ściskamy 

mocno gumeczką. 

2. Wypełniamy kolejną część – tak, żeby powstał kształt głowy, 

ściskamy mocno gumeczką. 

3. Przecinamy górną część skarpety na pół i przycinamy tak, by 

powstał kształt uszu. 

4. Wycinamy kształt jajeczka z białego materiału/kartki – brzuch 

zajączka. 

5. Wycinamy malutki kwadracik z białego materiału/kartki i 

przecinamy delikatnie w połowie – zęby. 

6. Wycinamy malutki zaokrąglony trójkąt z różowego 

materiału/kartki – nos. 

7. Przyklejamy kolejno: oczy, nos, zęby, brzuch, ogon. 

8. Zawiązujemy wstążeczkę na szyi. 

 

 



 

ŚRODA: 

 

„Jajko”- J. Brzechwa  
 

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.  

Kura wyłazi ze skóry,  

Prosi, błaga, namawia: "Bądź głupsze!"  

Lecz co można poradzić, kiedy ktoś się uprze?  

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,  

A ono powiada, że jest kacze.  

Kura prosi serdecznie i szczerze:  

"Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże."  

A ono właśnie się trzęsie I mówi, że jest gęsie.  

Kura do niego zwraca się z nauką,  

Że jajka łatwo się tłuką,  

A ono powiada, że to bajka,  

Bo w wapnie trzyma się jajka.  

Kura czule namawia:  

"Chodź, to cię wysiedzę."  

A ono ucieka za miedzę,  

Kładzie się na grządkę pustą  

I oświadcza, że będzie kapustą.  

Kura powiada: "Nie chodź na ulicę,  

Bo zrobią z ciebie jajecznicę."  

A jajko na to najbezczelniej:  

"Na ulicy nie ma patelni."  

Kura mówi: "Ostrożnie! To gorąca woda!"  

A jajko na to: "Zimna woda! Szkoda!"  

Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą  

I ugotowało się na twardo.  

 

Rozmowa  na podstawie treści wiersza.  

 O kim jest mowa w wierszu?  

 O co prosiła mama kura?  

 Jak zachowywało się jajko? 

 Na jaką głoskę zaczyna się wyraz jajko? 

 Znasz inne wyrazy, które maja w swojej nazwie głoskę „j”? 

 

Pytanie problemowe: „Co było na świecie pierwsze- jajko czy kura?”  

 



Piosenka pt. „Kura czy jaja?” :    https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168 

„Niech jajko nie spadnie” 

Spróbujcie przenieść wokół stołu małą piłeczkę położoną na łyżce. Jeśli piłka spadnie 

podnieście ją i kontynuujcie zabawę.  

 

 

Co można zrobić z jajka? Do czego są wykorzystywane?  

 

Zapewne jedną z odpowiedzi będzie: „pisankę”.  

 

Możecie pokolorować pisankę tutaj    http://www.kolorowankionline.com/kolorowanka-

malowanie-jajek/ 

 

Zachęcam do przeprowadzenia z dzieckiem doświadczeń z jajkiem w roli głównej. 

W linku poniżej znajdziecie kilka propozycji. 

 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-

doswiadczenia-z-dziecmi.html 

 

CZWARTEK: 

 

 „Pisanki do koszyczka” 

 

Do tej zabawy potrzebujecie koszyczek wielkanocny i kilka pisanek lub ich obrazków oraz 

kartoniki z cyframi i znakami +,-,=.Rodzic pokazuje dziecku wybrany przez siebie kartonik                  

z cyfrą, a dziecko wkłada odpowiednią ilość pisanek do koszyczka. Po kilku zmianach 

zachęcam do kolejnych zadań: 

 

1. Kasia włożyła do koszyka 3 pisanki (tutaj przerwa, by dziecko miało czas przełożyć pisanki 

do koszyka), Zosia dołożyła jeszcze 4. (tutaj przerwa, by dziecko miało czas przełożyć pisanki 

do koszyka) Ile pisanek jest w koszyku? Następnie poproś dziecko, by spróbowało zapisać 

działanie używając gotowych kartoników z cyframi i znakami. 

2. Tomek włożył do koszyka 5 pisanek. Ania dołożyła jeszcze 5. Ile pisanek jest w koszyku? 

3. Franio włożył do koszyka 8 pisanek. Hania wyjęła 3. Ile pisanek zostało w koszyku? 

Analogicznie wymyślajcie po kilka przykładów na dodawanie i odejmowanie, za każdym 

razem prosząc dzieci o ułożenie kartoników z zapisem działania pod koszykiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168
http://www.kolorowankionline.com/kolorowanka-malowanie-jajek/
http://www.kolorowankionline.com/kolorowanka-malowanie-jajek/
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html


 

„Wielkanocny obrazek” 

 

1. Odszukaj na obrazku wszystkie podane obok obrazka elementy. 

2. Przypatrz się dobrze obrazkowi poniżej . Zapamiętaj jak najwięcej szczegółów w ciągu 

30 sekund. Odpowiedz na kilka pytań: 

 Kto trzyma koszyczek? 

 Jaki kolor kokardki ma zajączek? 

 Ile jest żonkili? 

 Czy na obrazku jest kurczaczek? 

 Po której stronie obrazka jest domek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tyle- ile?” 

 

Zabawa ruchowa: dziecko tańczy w rytm piosenki „Święta Wielkanocne”. Na przerwę                              

w muzyce klaśnij kilka razy. Dziecko wykonuje tyle przysiadów ile usłyszało klaśnięć. Zabawę 

powtórzcie kilka razy. 

 

 



 

 

PIĄTEK: 

 

„Wielkanocna gimnastyka smyka” – ćwiczenia gimnastyczne. 

1. „Zajączek się budzi” – dziecko leży na brzuchu z rękami pod głową. Na sygnał np. 

klaśnięcia rozprostowuje ręce i unosi je wraz z nogami nad podłogę. 

2. „Zajączek podskakuje” – dziecko robi przysiad, opiera ręce na podłodze i skacze jak 

zajączek.  

3. „Zajączek pokonuje tor przeszkód” – ułóżcie linię ze sznurka lub szalików  na dywanie. 

Następnie zajączek przeskakuje z prawej strony na lewą i z powrotem. Zabawe 

powtórzcie kilka razy. 

4.  „Spacer wielkanocnych zwierząt” – dziecko naśladuje chód wybranych przez siebie 

zwierząt – kurczątka, baranka, zajączka lub kury. Na jedno klaśnięcie siada w siadzie 

skrzyżnym na dywanie. Na dwa klaśnięcia – spaceruje. Zabawę prowadzimy 4-krotnie. 
 
 

Masażyk relaksacyjny (z rodzicami): 

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 (rysujecie paseczki) 

I w wesołe krateczki (rysujecie krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki (rysujecie ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki (rysujecie kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi) 

 

 

Zadanie dodatkowe: 

Litera J, j: 

https://eduzabawy.com/nauka-pisania/alfabet/litera-j/ 

https://mala275.blogspot.com/2015/09/literka-j.html 

 

https://eduzabawy.com/nauka-pisania/alfabet/litera-j/
https://mala275.blogspot.com/2015/09/literka-j.html


Jak narysować zajączka? https://www.youtube.com/watch?v=x8MtFu909cs 

Jak narysować koszyczek Wielkanocny? https://www.youtube.com/watch?v=gat2576oVJU 

Szablony koszyczków do samodzielnego złożenia  

https://przedszkolankowo.pl/2018/03/18/wielkanocne-koszyki/ 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2019/03/wielkanoc-25-stron.pdf 

https://www.mama-bloguje.com/wielkanocne-zadania-dzieci/ 

https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2017/04/wielkanocne-pomoce-cz3-pokoloruj-wg.html 

https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2019/04/wielkanoc-karty-pracy-pisanki.html 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/kwiecien/wielkanoc/karty-

pracyw1/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/27/wielkanocne-karty-pracy-zestaw-1/ 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-10x10-

koszyk-pisanka-01.pdf 

http://bystredziecko.pl/wielkanoc-strefa-tematyczna/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/kolorowanki-do-druku/ 

 

 

Miłej zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=x8MtFu909cs
https://www.youtube.com/watch?v=gat2576oVJU
https://przedszkolankowo.pl/2018/03/18/wielkanocne-koszyki/
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2019/03/wielkanoc-25-stron.pdf
https://www.mama-bloguje.com/wielkanocne-zadania-dzieci/
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2017/04/wielkanocne-pomoce-cz3-pokoloruj-wg.html
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2019/04/wielkanoc-karty-pracy-pisanki.html
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/kwiecien/wielkanoc/karty-pracyw1/
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/kwiecien/wielkanoc/karty-pracyw1/
https://przedszkolankowo.pl/2017/03/27/wielkanocne-karty-pracy-zestaw-1/
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-10x10-koszyk-pisanka-01.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-10x10-koszyk-pisanka-01.pdf
http://bystredziecko.pl/wielkanoc-strefa-tematyczna/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/kolorowanki-do-druku/

