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Publiczne Przedszkole „Familijna Rosocha” 

Materiał zajęć do nauczania zdalnego  

GRUPA  2 (3,4latki) 

W oczekiwaniu na Wielkanoc (06.04 – 10.04 2020r.)  

Opracowała: Aneta Kowalska 

 

Podane poniżej linki można skopiować do przeglądarki, aby 

obejrzeć zaproponowane przeze mnie materiały. 

Propozycja zadań i zabaw: 

06.04 

PONIEDZIAŁEK: 
Część I 

1. Utrwalamy nazwy i kolory dni tygodnia: 

 

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK 

ŚRODA 

CZWARTEK 

PIĄTEK 

 

Utrwalamy również z dziećmi nazwy miesięcy oraz pór roku. Rozmawiamy o pogodzie. 

2. Szukamy zająca – zabawa tropiąca typu ciepło – zimno.  

Ukrywamy w wybranym miejscu w domu zajączka pluszowego ( jeżeli dziecko nie ma zajączka 

może to być inny element kojarzący się ze zbliżającymi się świętami, np. koszyczek, pisanka, 

kurczaczek). Dziecko szuka go, a rodzic udziela wskazówek, mówiąc: ciepło, gdy dziecko zbliża 

się do zająca, lub: zimno, gdy oddalają się od niego. Zabawa ta może być fajnym 

wprowadzeniem do kolejnych zadań.   
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Część II 

1. Wielkanocny kosz – zabawa dydaktyczna.  

Rodzic przygotowuje przedmioty,  które są symbolami Wielkanocy oraz inne, które nie dotyczą 

tego święta,  inicjuje rozmowę na temat przygotowań do świąt. Przedmioty te przykrywa 

serwetą, żeby dziecko ich nie widziało.  Dziecko podchodzi, losuje jedną rzecz i tylko za pomocą 

dotyku zgaduje, co to jest. Następnie sprawdza, czy miało rację, i pokazuje przedmiot. Obok 

stoi pusty kosz. Dziecko decyduje, czy wylosowana rzecz pasuje czy nie pasuje do 

wielkanocnego kosza. W ten sposób dziecko kompletuje swój wielkanocny kosz.  Rodzic 

prezentuje go ponownie, dziecko nazywa i przeliczają rzeczy, które się w nim znalazły. 

Następnie zamyka oczy, rodzic usuwa z koszyka jeden element (lub więcej), może też zmieniać 

położenie przedmiotów. Dziecko mówi, co się zmieniło w koszu. 

Na koniec prezentujemy dziecku  koszyczek wielkanocny i jego zawartość. Wyjaśniamy ich 

symbolikę. 

Chleb symbolizuje ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić sobie 

dobrobyt i pomyślność. 

Jajka są symbolem nowego, rodzącego się życia.  

Wędlina jest symbolem dostatku, bogactwa i dobrobytu. 

Sól i pieprz symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę.  

Baranek jest symbolem Chrystusa – Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć. Wkładana do 

koszyczka figurka baranka jest zazwyczaj wykonana z cukru, czekolady lub chleba.  

      Chrzan jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok. 
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Pokoloruj i odczytaj wspólnie z rodzicem. 

 
 
2. Słuchanie piosenki i swobodny taniec do niej – ZoZi „Znaki Wielkanocy” 
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 
 

3. Co to znaczy być dobrym nie tylko od święta – rozmowa inspirowana wierszem, nauka 
wiersza na pamięć.  

Rodzic recytuje wiersz:  
Jak dobrze  
Jak dobrze być dobrym  
na co dzień i w święta  
i myśleć o innych,  
i dbać o zwierzęta,  
mieć oczy otwarte  
i słuchać serduszka,  
bo ono nie kłamie  
gdy szepcze do uszka.  
Choć nie ma co marzyć  
i liczyć na cuda,  
że w życiu bez przerwy  
być dobrym się uda,  
lecz warto spróbować  
choć troszkę. Dlaczego?  
Bo w życiu nad dobro  
nic nie ma lepszego.  
Jest to dobry moment, aby pochwalić dziecko, za to co dobrego zrobiło  

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
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4. Zadanie dydaktyczne poukładaj pisanki we właściwych polach. (Można wydrukować 

kartę lub wykonać samodzielnie). 
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Następnie dajemy dziecku kartę z prawidłowo wykonanym zadaniem, dziecko samodzielnie 

sprawdza poprawność wykonania zadania 

 

 
Część III 

1. Popołudnie z bajką z serii „Maks i Ruby” (o Wielkanocy od min.7:42) 

https://www.youtube.com/watch?v=CmtqWLGWHWQ&t=140s 

 

07.04. 

WTOREK: 

Część I 

1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Demonstrujemy ćwiczenia, a dziecko je naśladują. 

Jajko – dzieci otwierają i zamykają wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko. 

Gorące jajko – dzieci nabierają powietrze nosem, a wypuszczają ustami, naśladując 

dmuchanie na jajka. 

https://www.youtube.com/watch?v=CmtqWLGWHWQ&t=140s
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Wkładamy jajka do koszyczka – dzieci unoszą język za zęby i zatrzymują go tam, a następnie 

przeliczają kolejne jajka, używając liczebników porządkowych. 

Rogi baranka – baranek wielkanocny ma okrągłe rogi – dzieci rysują językiem kółeczka, 

przesuwając jego czubek po górnej wardze i po dolnej wardze. 

Baranki na hali – baranki wędrują w górę i w dół, pasąc się na hali – dzieci opierają czubek 

języka raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi zębami. 

Kura liczy kurczęta – dzieci dotykają czubkiem języka do każdego zęba w jamie ustnej: 

najpierw na górze, potem – na dole. 

 

2. Zabawa ruchowa naśladowcza do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8  

 

Część II 

1.  „Hopla, hopla” – osłuchanie z piosenką – dzieci aktywnie słuchają piosenki – za każdym 

razem, kiedy usłyszą słowo „zając” mają za zadanie podskoczyć do góry. Po wysłuchaniu 

piosenki nauczycielka rozmawia z dziećmi na temat treści piosenki. Kolejno dzieci 

ponownie słuchają piosenki, a następnie powtarzają za nauczycielką słowa pierwszej 

zwrotki i refrenu.  

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 

2. Praca plastyczno-techniczna – „Zajączek Wielkanocny” 

W poniższym linku przykłady ciekawych prac do wykonania przez dziecko. Miłej 

zabawy 

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/04/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego-z-dziecmi.html 

Część III 

 

1. Wielkanocna zabawa w głuchy telefon z całą rodziną – tradycyjna zabawa wyciszająca i 

doskonaląca percepcję słuchową.  

Wszyscy siadają obok siebie. Rodzic jako pierwszy rozpoczyna zabawę, szepcąc sąsiadowi na 

ucho hasło związane z Wielkanocą, np.: śmigus-dyngus. Hasło wędruje od ucha do ucha, aż 

ostatnie osoba w rzędzie mówi na głos, co usłyszało. Zabawę powtarzamy, za każdym razem 

zmieniając pierwszą osobę.  

2. „Popołudniowe rysowanki” 

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

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/04/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego-z-dziecmi.html
https://www.youtube.com/watch?v=x8MtFu909cs
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08.04 

ŚRODA: 

Część I 

1. Zabawa  

 
 
 

Część II 

 

1. Rozmowa o pisankach i kraszankach. 
Potrzebne będą obrazki pisanek i kraszanek lub prawdziwe kraszanki i pisanki. 
Dzielimy obrazki na dwie grupy. Pytamy dziecko, czy wie, czym się różnią. Wskazując na jedną 
grupę, mówi: To są kraszanki.  

Nazwa kraszanka pochodzi od metody barwienia jaj, tak zwanego kraszenia, które polegało na 
farbowaniu na jednokolorowo, bez wzoru.  
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N. wskazuje na drugą grupę i mówi: Jajka pokryte wzorem wykonanym woskiem noszą 
nazwę pisanek. Obecnie wszystkie różnobarwnie pomalowane jajka to pisanki. 
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2. Zadanie matematyczne - Dopasowywanie cyfry do liczby pisanek 
 

Kładziemy przed dzieckiem daną liczbę pisanek. Prosimy, żeby dopasowało do nich 
odpowiednią cyfrę. Można dodatkowo pokazywać odpowiednią liczbę oczek na kostce.  
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3. „Eksperymenty z jajem” 
Poniżej propozycja kilku ciekawych doświadczeń: 
 
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-
doswiadczenia-z-dziecmi.html 
 

 

Część III 

1. „Popołudniowe rysowanki” 

https://www.youtube.com/watch?v=zvgBz6smtS8 

 

09.04. 

CZWARTEK: 

Część I 

1. Poranna porcja ruchu. Wierszyk z pokazywaniem 

„Pobudka” 

Budzą się listeczki, (dziecko się przeciąga) 
szemrzą warto rzeczki, (pokazuje ręką wijącą się rzekę – jak wąż i szumi) 
śniegi roztopione, (dziecko powoli kuca i kładzie się płasko na dywanie) 
w kałuże zmienione. (dziecko imituje skakanie w kałuży) 

Jaskółeczka czarna (dziecko rozpościera ręce niczym skrzydła) 
strzałą niebo szyje, (dziecko lata z rozłożonymi skrzydłami) 
śpiewem wita wiosnę (dziecko nuci kiri kiri kiri) 
gniazdko młodym wije. (dziecko rękami imituje wicie gniazda) 

Motylek cytrynek (dziecko się kłania) 
dziarską przybrał minę, (robi zawadiacką minę) 
i w moje okienko (dziecko pokazuje w powietrzu kwadrat jako okno) 
puka leciuteńko. (dziecko puka w okno). 

2. Słuchanie piosenki i swobodny taniec do niej – ZoZi „Znaki Wielkanocy” 
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

Część II 

1. „Nakrywamy do stołu” – zabawa dydaktyczna – Utrwalanie umiejętności nakrywania do 

stołu – W trakcie nakrywania stołu zwracamy uwagę na prawidłowe rozmieszczenie 

naczyń i sztućców. Podczas nakrywania rozmawiamy z dziećmi o prawidłowym 

przygotowaniu się i kulturalnym spożywaniu posiłków (umycie rąk przed posiłkiem, ciche 

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
https://www.youtube.com/watch?v=zvgBz6smtS8
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
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odsuwanie i zasuwanie krzesła, nierozpychanie się, ciche spożywanie posiłków). Można 

obejrzeć z dziećmi krótki filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=OWsTnxpxxH4 

2. „Kwoka i kurczątka” – zabawa ruchowa – osoba dorosła (mama) to „kwoka”, dzieci to 

„kurczęta”. Kurczątka poruszają się po sali w rytmie muzyki np. M. Musorgski „Taniec kurcząt 

w skorupkach” naśladując sposób poruszania się kurcząt (spacerują, podskakują, machają 

skrzydełkami, grzebią pazurkami). Na przerwę w muzyce szybko chowają się pod skrzydłami 

kwoki – podbiegają blisko rodzica. Zabawę prowadzimy 4-5-krotnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

3. Zabawa rozwijająca sprawność manualną, spostrzegawczość oraz utrwalająca nazwy 

kolorów „Dopasuj kolory”. Instrukcja i potrzebne do wykonania elementy na ilustracjach 

poniżej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OWsTnxpxxH4
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
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Część III 

1. Rodzinne popołudnie 

Zachęcam do wspólnego  wykonania dekoracji, ozdoby świątecznej  

Poniżej kilka inspiracji: 

https://www.youtube.com/watch?v=e-umrchtFqc 

https://www.youtube.com/watch?v=FcxLH_7xuxI 

https://www.youtube.com/watch?v=MEaDx5xX9jY 

https://www.youtube.com/watch?v=e-umrchtFqc
https://www.youtube.com/watch?v=FcxLH_7xuxI
https://www.youtube.com/watch?v=MEaDx5xX9jY
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https://nurturestore.co.uk/eggheads-with-cress-hair 

http://www.simplysprouteducate.com/2013/03/easter-is-on-its-way-get-ready-with.html 

Oczywiście pomysłów jest mnóstwo i wiem, że państwu ich nie brakujezachęcam do 

wspólnego z wykonania ozdób i dekoracji wielkanocnych.  

10.04 

PIĄTEK: 

Część I 

1. Zabawa słowna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Na podwórku”. 

Osoba dorosła recytuje wiersz, a dzieci powtarzają po nim sylaby. 

Gospodyni razem z dziećmi   

święconkę szykuje.  

O-ho, ho, ho!  

O-ho, ho, ho,  

jajeczka maluje.  

Biega kurka po podwórku  

i gdacze z radości. 

– Ko, ko, ko, ko.  

Ku, ku, ku, ku.  

Wita wszystkich gości.  

Kogut dumnie pierś wypina.  

– Ko, ko, ki, ku.  

Ale pięknie wyglądają  

twe jajka w koszyku. 

2. „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach”” 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR2-

C6xRPRVpFoauFe_OL29PTnVPgUPAY-iBswJkJ9a7pM3s65nRXAJangk 

Część II 

1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wielkanocny stół. 

Nadeszła Wielkanoc. 

Czas wielkiej radości! 

https://nurturestore.co.uk/eggheads-with-cress-hair
http://www.simplysprouteducate.com/2013/03/easter-is-on-its-way-get-ready-with.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR2-C6xRPRVpFoauFe_OL29PTnVPgUPAY-iBswJkJ9a7pM3s65nRXAJangk
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR2-C6xRPRVpFoauFe_OL29PTnVPgUPAY-iBswJkJ9a7pM3s65nRXAJangk
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Już stół wielkanocny 

czeka na swych gości. 

Pełno na nim potraw: 

kiełbaska i żurek, 

baba lukrowana, 

tuż obok mazurek… 

Dom pachnie czystością, 

porządki skończone. 

Czas na odpoczynek. 

Wszystko już zrobione! 

Święconka na stole, 

a spośród pisanek, 

jak każe tradycja, 

wystaje baranek! 

To czas na życzenia, 

na chwile radości 

i niech w naszych sercach 

miłość ciągle gości. 

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. 

- Jakie potrawy znajdują się na wielkanocnym stole? 

- Dlaczego ludzie sprzątają przed świętami w domach? 

- Co znajduje się w koszyczku ze święconką? 

- Dlaczego ludzie w czasie świąt są na ogół weseli i mili dla innych? 
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2. „Kwoka i kurczątka” – zabawa ruchowa – osoba dorosła (mama) to „kwoka”, dzieci to 

„kurczęta”. Kurczątka poruszają się po sali w rytmie muzyki np. M. Musorgski „Taniec 

kurcząt w skorupkach” naśladując sposób poruszania się kurcząt (spacerują, podskakują, 

machają skrzydełkami, grzebią pazurkami). Na przerwę w muzyce szybko chowają się pod 

skrzydłami kwoki – podbiegają blisko rodzica. Zabawę prowadzimy 4-5-krotnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

3. Serwetka do koszyczka – wycinanka.  

Dziecko ogląda serwetki, obrusy, bieżniki, różnego typu ludowe wycinanki, opisuje je. 

Pokazujemy dzieciom kwadratowe papierowe serwetki (ewentualnie można wykorzystać 

kolorowy papier lub bibułę), składamy serwetkę na pół i wycinamy w niej prosty wzór, np. 

serduszko, i rozkładamy serwetkę. Dziecko sprawdza, ile serduszek udało się w ten sposób 

wyciąć. Następnie składamy serwetkę na cztery i ponownie wycinamy kształt. Dziecko 

wybiera sobie kolorowe papierowe kwadratowe serwetki, składa je i wycina dowolne wzory, 

może wykonać kilka lub kilkanaście prób. Wycinanki, które mu się najbardziej podobają, 

może przykleić do całych serwetek w innym kolorze. Serwetki mogą posłużyć do ozdobienia  

koszyczka wielkanocnego.  

Przykład: 

http://www.zabawydladzieci.com.pl/serwetkowe-wycinanki/ 

Część III 

1. Zachęcamy dziś do wdrażania dzieci w przygotowania do świąt, tj. porządki czy pomoc w 

kuchni. 

2. Masażyk Pisanka. 

Zabawa dla min. 2 osób. Jedna z nich (pisanka) siada na dywanie w siadzie skrzyżnym, 

druga siada za nim, w siadzie rozkrocznym, i na plecach rysuje wzory zgodnie z 

poleceniami: paski poziome, paski pionowe, kropki, kratkę itp. Przy powtórzeniu zabawy 

następuje  zamiana ról się miejscami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
http://www.zabawydladzieci.com.pl/serwetkowe-wycinanki/
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Inne aktywności: 

https://www.youtube.com/watch?v=NX0NBclT7DI 

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk 

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

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/04/solne-

pisanki/?fbclid=IwAR2UgZUzqUxwnBTFS2zD198GwK_3ZwR6vM-

s9fatyMuPvUFKxQoRvWiHWBY 

http://dobrzesiebaw.pl/wilekanocne-karty-pracy-dla-

dzieci/?fbclid=IwAR0CK5Lddb1JbjcsfH3Hb70uXM1XuDXrgVpB6DkbCcDlW27D1ecA-

XxDbPU 

http://www.naszekluski.pl/2016/03/zabawy-wielkanocne/ 

 

 

Miłej zabawy  

Życzę Wszystkim przyjemnego i pełnego radości tygodnia Pozdrawiam 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NX0NBclT7DI
https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/04/solne-pisanki/?fbclid=IwAR2UgZUzqUxwnBTFS2zD198GwK_3ZwR6vM-s9fatyMuPvUFKxQoRvWiHWBY
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/04/solne-pisanki/?fbclid=IwAR2UgZUzqUxwnBTFS2zD198GwK_3ZwR6vM-s9fatyMuPvUFKxQoRvWiHWBY
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/04/solne-pisanki/?fbclid=IwAR2UgZUzqUxwnBTFS2zD198GwK_3ZwR6vM-s9fatyMuPvUFKxQoRvWiHWBY
http://dobrzesiebaw.pl/wilekanocne-karty-pracy-dla-dzieci/?fbclid=IwAR0CK5Lddb1JbjcsfH3Hb70uXM1XuDXrgVpB6DkbCcDlW27D1ecA-XxDbPU
http://dobrzesiebaw.pl/wilekanocne-karty-pracy-dla-dzieci/?fbclid=IwAR0CK5Lddb1JbjcsfH3Hb70uXM1XuDXrgVpB6DkbCcDlW27D1ecA-XxDbPU
http://dobrzesiebaw.pl/wilekanocne-karty-pracy-dla-dzieci/?fbclid=IwAR0CK5Lddb1JbjcsfH3Hb70uXM1XuDXrgVpB6DkbCcDlW27D1ecA-XxDbPU
http://www.naszekluski.pl/2016/03/zabawy-wielkanocne/

