
1 
 

Publiczne Przedszkole „Familijna Rosocha” 

Materiał zajęć do nauczania zdalnego   

GRUPA  2 (3,4latki) 

W oczekiwaniu na Wielkanoc (29.03 – 02.04 2021r.)  

Opracowała: Aneta Kowalska 

Witajcie drodzy rodzice i kochane dzieci! 

Nadchodzący tydzień to czas rodzinnych przygotowań do pięknych, wiosennych Świąt 

Wielkanocnych. W tym czasie wspólnie z członkami naszych rodzin robimy porządki w 

naszych domach i w otoczeniu, przygotowujemy dekoracje, pisanki do wielkanocnego 

koszyczka oraz świąteczne smakołyki. Serdecznie zachęcamy Was drodzy rodzice, abyście w 

te przygotowania włączyli również wasze dzieci, one zapewne chętnie pomogą w wielu 

obowiązkach. Mogą poukładać swoje zabawki w pojemnikach, na półkach, chętnie wezmą 

też udział w przygotowywaniu świątecznych przysmaków i oczywiście z wielką radością 

przygotują dekoracje świąteczne czy pisanki do wielkanocnego koszyczka. Życzymy 

wszystkim wesołej zabawy! 

Ciocia Aneta i ciocia Monika 

Podane poniżej linki można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane przeze 

mnie materiały. 

Propozycja zadań i zabaw: 

PONIEDZIAŁEK 29.03. – „Wielkanocny koszyk” 

Część I 

1. Poranna zabawa taneczna – „Kółeczko”- Maskotki (ostatnio ulubiony taniec naszych 

maluszków): 

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA 

Część II 

1. Planowanie pracy – poniżej instrukcje do planowania oraz zadania na bieżący tydzień: 

Planowanie pracy: 

1. Informacje: 

W planowaniu pracy dziecko wybiera jedno zadanie na dzień. W tabelce poniżej są 

symbole, którymi oznaczone są rodzaje zadań, np. grafomotoryczne, matematyczne itp. 

Rodzic czyta dziecku na czym polegają zadania. Dziecko samodzielnie podejmuje decyzję, 

w który dzień chce wykonać zadanie i rysuje w tabelce pod nazwą dzień tygodnia 

kółeczko zgodnie z kolorem dnia, który wybrało. Dziecko każdego dnia sprawdza 

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA
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zaplanowane zadani. Zadania z planowania dziecko wykonuje samodzielnie (rodzic 

pomaga w przygotowaniu potrzebnych elementów, przedmiotów itp.). Jeżeli dziecko 

wykona zadanie w tabelce wykonanie rysuje kolejne kółeczko w odpowiednim kolorze, 

jeżeli zadanie zostało wykonane częściowo, dziecko rysuje pół kółeczka (może to zadanie 

dokończyć w inny dzień, wtedy dorysowuje kółeczko w kolorze dnia, w którym zadanie 

dokończył), jeżeli zadania nie wykona, tabelka zostaje nieuzupełniona. 

 

2. Kolory dni tygodnia: 

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
     

     

 

3. Zasady: 

 planujemy pracę na początku tygodnia – poniedziałek, 

 każdego dnia sprawdzamy co mamy zaplanowane, 

 samodzielnie wykonujemy zadania, 

 dbamy o porządek i czystość w miejscu swojej pracy. 

 

4. Symbole: 

PLANOWANIE PRACY - SYMBOLE 

grafomotoryczne 

 

matematyczne 

 

plastyczne/techniczne 

 

konstrukcyjne 
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muzyczne 
 

ruchowe 
 

przyrodnicze/badawcze 
 

swobodny rysunek 

 

 

2. Zaplanuj swoją pracę: 

( Rodzic rysuje dziecku tabelkę lub drukuje jeżeli jest możliwość) 

PLANOWANIE PRACY 

ZADANIA DZIEŃ 
TYGODNIA 

WYKONANIE 

 

Grafomotoryczne: 
Narysuj pisankę po śladzie, 
pokoloruj. (zał. nr 1) – do 
wydrukowania lub samodzielnego 
narysowania dziecku.  

  

 

Plastyczne: 
„Pisanka” 
Stwórz pisankę według swojego 
pomysłu, z dostępnych materiałów, 
miłek zabawy 
(link z przykładami prac: 
https://dzieciakiwdomu.pl/2014/04/j
aja-z-szablonu.html ) 

  

 

Załącznik 1: 

 

 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2014/04/jaja-z-szablonu.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2014/04/jaja-z-szablonu.html
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3.  „Już Wielkanoc” – dziecko słucha uważnie czytanego przez rodzica wiersza M. 

Majchrzak „Już  Wielkanoc”  

Święta, Święta Wielkanocne, 

jak wesoło, jak radośnie. 

Już słoneczko mocno grzeje, 

miły wiatr wokoło wieje. 

Rośnie trawa na trawniku, 

żółty żonkil w wazoniku. 

Na podwórku słychać dzieci, 

ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

A w koszyczku, na święcone 

jajka równo ułożone. 

Śliczne, pięknie malowane, 
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różne wzory wymyślone. 

Jest baranek z chorągiewką, 

żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

I barwinek jest zielony 

w świeże kwiatki ustrojony. 

Następnie rozmawiamy z  dzieckiem na temat treści wiersza i doświadczeń własnych dzieci: 

 W jaką porę roku i w jakim miesiącu mają miejsce święta Wielkanocne w wierszu? 

 Jaki panuje podczas nich nastrój? 

 Jaka jest pogoda? 

 O jakich tradycjach wielkanocnych jest mowa w wierszu? 

 Jak nazywa się wielkanocny koszyczek z pokarmami? 

 Jakie inne tradycje wielkanocne znacie? 

Następnie możemy zapoznać dziecko z koszyczkiem wielkanocnym, jego zawartością. 

Pokazujemy dziecku różne produkty spożywcze, 

ewentualnie ich zdjęcia (np. chleb, baranek cukrowy, 

jajko, sól, chrzan, kiełbasę, babkę wielkanocną, lizak, 

jogurt, coca-colę). Następnie pytamy:  

 Jak nazywamy wielkanocny koszyk wraz z 

wyposażeniem? (święconką) 

 Co się z nim robi? 

Kolejno wyjaśniamy/podsumowujmy że w tzw. 

Wielką Sobotę, przed Wielkanocą, idziemy                                z koszyczkiem do kościoła, gdzie 

ksiądz święci przyniesione w nim produkty. Każda rzecz,                 którą wkładamy do koszyczka 

ma swoje znaczenie, jest tam z pewnego powodu.                                         Wszystkie produkty 

spożywamy podczas wielkanocnego śniadania. 

Następnie  prosimy dziecko o włożenie do koszyka tylko tych produktów, które znajdują się                   

w tradycyjnej święconce. Pozostałe odkładamy na bok. Podsumowujemy: 

Kiedyś wierzono, że pokarmy w święcące zapewnią ludziom zdrowe i dostatnie życie, chroniąc 

ich przed złem. 

 baranek – symbol zmartwychwstania, wygranej życia nad śmiercią 

 jajko – symbol nowego życia 

 chleb – symbol dostatku, pomyślności 

 wędlina – oznaka dobrobytu, zdrowia 
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 babka – oznaka doskonałości i radości spotkania przy wielkanocnym stole, 

 chrzan – symbol męki Pana Jezusa, oznacza siły ludzkie 

 sól – chroni od zepsucia. 

4. „Sen o pisankach” – masażyk relaksacyjny – dziecko siada wygodnie z rodzicem lub 

rodzeństwem. Rodzic czyta tekst masażyku i pokazuje ruchy, które pozostali 

odzwierciedlają na plecach osoby przed sobą. Za drugim razem odwracamy się                                     

w przeciwną stronę i wykonujemy to samo. 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie sobie śni: 

Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach (uderzamy delikatnie palcami w plecy) 

Była też w paseczki (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę, czyli kreski z góry na dół i z boku na bok) 

Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki, pętelki) 

I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki – małe kółko, większe kółko, nóżki, dzióbek) 

Ciii…… wiosna, wiosna ach to ty! (masujemy plecy całymi dłońmi) 

Część III 

1. Zapraszam do obejrzenia filmiku pt. „Tradycje Wielkanocne” 

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

WTOREK 30.03 -  Kolorowe pisanki 

Część I 

1. Utrwalamy z dzieckiem dni tygodnia zgodnie z kolorami wg Planu Daltońskiego, 

sprawdzamy zadania z planowania: 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
     

     

2. Poranna rozgrzewka  

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

Część II 

3. „Pisanki” – rodzic rozmawia z dzieckiem na temat pisanek: 

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
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 Czym są pisanki? 

 Jak można ozdobić pisanki i czego możemy do tego użyć? 

Następnie prezentujemy dziecku różne rodzaje pisanek/zdjęcia opowiadając o technice ich 

zdobienia np. kraszanek, oklejanek, drapanek, nalepianek czy zdobionych woskiem. Dziecko 

powtarza ich nazwy, a na końcu  mówi, które podoba mu się najbardziej. 

 kraszanki – by jajka uzyskały pożądany kolor gotuje się je w naturalnych wywarach,                       

np. z buraka, cebuli czy żyta 

 oklejanki – są to jajka otoczone włóczką, tkaniną lub płatkami kwiatów 

 nalepianki – to jajka, na które przykleja się wycinanki z kolorowego papieru 

 drapanki – wzory wydrapuje się ostrym narzędziem na wcześniej zabarwionej skorupce 

 zdobione woskiem – za pomocą szpilki na jajko nanoszony jest gorący wosk, tworząc wzory. 

4. „Znajdź połówkę” – zabawa matematyczna – rodzic rozkłada na dywanie emblematy 

pisanek podzielone na połówki. Dziecko szuka tych, które do siebie pasują i kładzie je, 

łącząc w całość. Następnie dziecko, może je ułożyć po kolei np. od największej do 
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najmniejszej. Poniżej przykładowe wzory jajek, można je ozdobić lub przygotować na 

kolorowych kartkach, pisanki mogą być różnej wielkości.  

 

 

Część III 

1. Ćwiczymy rysowanie – w linku poniżej filmik, który krok po kroku przedstawia, jak 

narysować pisankę 

https://www.youtube.com/watch?v=KhHkq52nraU 

 

ŚRODA 31.03 – „Kto z jajek się wykluwa?” 

Część I 

1. Poranna improwizacja taneczna – można użyć kolorowej chusteczki/wstążeczki 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KhHkq52nraU
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
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2. Sprawdzamy zadania z planowania pracy – ustalamy czas wykonania zadania. 

Część II 

1. „Kto wykluwa się z jajka?” – zabawa dydaktyczna – rodzic omawia z dzieckiem, które ze 

znanych mu zwierząt wykluwa się z jajek. Po wysłuchaniu pomysłów dziecka  dodaje, że 

takie zwierzęta nazywamy jajorodnymi i należą do nich w większości bezkręgowce, ryby, 

płazy, gady i ptaki (ślimak, ryba, żaba, motyl, krokodyl, struś, indyk, gęś, kaczka, kura, 

przepiórka). Jaja ryb nazywamy ikrą, natomiast jaja żab tworzą skrzek. Następnie rodzic 

prezentuje różne rodzaje jajek (lub ich zdjęcia) i pyta dziecko, do kogo mogą one 

należeć.  Potem pytamy dziecko, czym różnią się te jajka od siebie, a co je łączy 

(podobny kształt, różne kolory, rozmiary).  Rodzic pokazuje dziecku kartę obrazkową 

przedstawiającą ptasie jaja – dzieci porównują rozmiary i kolory. 

Linki do przydatnych zdjęć i filmu: 

https://www.istockphoto.com/pl/search/2/image?mediatype=photography&phrase=zw

ierz%C4%99%20wyklute%20z%20jajka 

https://www.youtube.com/watch?v=gKk-WMq_HCI&t=8s 

 

2. „Magiczne jajka” –  eksperymenty –przygotowujemy potrzebne materiały: taca, butelka 

plastikowa, spodkiem/talerzyk, miska, jajka nieugotowanymi i jedno ugotowane i 

zapraszamy dziecko do eksperymentowania z jajkami. 

 Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat tego czy wie,  z czego składa się jajko 

(skorupki, białka i żółtka), a następnie, jak rozpoznać, czy jajko jest surowe, czy 

ugotowane. Prosi by zakręcił na tacy dwoma jajkami. Pyta, jak myśli, które z tych 

jajek to jajko surowe, a które ugotowane. Wyjaśnia, że jajko gotowane kręci się o 

https://www.istockphoto.com/pl/search/2/image?mediatype=photography&phrase=zwierz%C4%99%20wyklute%20z%20jajka
https://www.istockphoto.com/pl/search/2/image?mediatype=photography&phrase=zwierz%C4%99%20wyklute%20z%20jajka
https://www.youtube.com/watch?v=gKk-WMq_HCI&t=8s
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wiele lepiej niż jajko surowe, które ma specjalne wiązania. Jajko ugotowane już ich 

nie ma, jest jedną masą. 

 
 Rodzic mówi dziecku, że często, gdy przygotowujemy np. ciasto, trzeba oddzielić 

biało od żółtka. Zaprasza dziecko do poznania na to prostego sposobu. Rozbija jajko 

na spodeczku, następnie bierze plastikową butelkę i umieszcza jej otwór nad 

żółtkiem. Delikatnie naciska, wsysa je do środka, szybko podnosi i wypuszcza do 

miski. Dziecko próbuje wykonać to zadanie z pomocą rodzica. 

Tutaj dostępny filmik prezentujący oddzielanie żółtka od białka. 

 Poniżej umieszczam kilka linków ciekawych doświadczeń, zachęcam do wspólnych 

zabaw 

 

„Lewitujące jajko” 

https://www.youtube.com/watch?v=bGI2X3hsgbg 

 

„Skaczące jajko” 

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

Zbiór innych doświadczeń 

                  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dtsnC2am0_w 
 
 

Część III 

3. Zapoznanie z piosenką i swobodny taniec do niej 

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6HcH3hE6_SA
https://www.youtube.com/watch?v=bGI2X3hsgbg
https://www.youtube.com/watch?v=rjeG_CQLLmg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dtsnC2am0_w
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg
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CZWARTEK 01.04 – „Wielkanocne zwyczaje” 

Część I 

3. Utrwalamy dni tygodnia, wskazujemy jaki dziś dzień, przypominamy jakim kolorem 

jest oznaczony. Sprawdzamy zadania z planowania pracy – ustalamy czas wykonania 

zadania. 

 

1. Taniec z króliczkiem  

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA 

Część II 

1. „Prima Aprilis” –  pogadanka – rodzic wskazuje dziecku w kalendarzu dzisiejszą datę 1 

kwietnia, czyli Prima Aprilis. Pyta dziecko co wie o tym święcie. Dopowiada, że polega on 

na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu kogoś w błąd. Jednak ważne, by nikomu nie 

zrobić przy tym krzywdy czy przykrości.  Można w domu przestawić kilka elementów, tak 

żeby dziecko nie widziało, po czym rodzic mówi, że chyba jakiś Chochlik zrobił w domu 

primaaprilisowy żart. Prosi, by dziecko odnalazło to, co zostało pozmieniane i ustawiło 

wszystko tak, jak było wcześniej. Wesołej zabawy 

2. „Wielkanoc za granicą” – oglądanie i odczytanie dziecku informacji na temat tradycji 

obchodzenia Wielkanocy w różnych krajach na świecie – informacje w linku poniżej 

https://drive.google.com/file/d/1AKWNMi1eqADKsMY7WyoOK2hDW_ZrljoX/view 

Na koniec możemy dziecku zadać pytanie: 

 W którym z wymienionych krajów chcielibyście spędzić Wielkanoc i dlaczego? 

3. Zadania super przedszkolaka – interaktywne zabawy 

https://view.genial.ly/5e838013260c290e3978bb1b 

https://view.genial.ly/5e85e2ffba81d90dfb392f01 

https://view.genial.ly/5e8ec84d602d4b0e262bf58c 

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA
https://drive.google.com/file/d/1AKWNMi1eqADKsMY7WyoOK2hDW_ZrljoX/view
https://view.genial.ly/5e838013260c290e3978bb1b
https://view.genial.ly/5e85e2ffba81d90dfb392f01
https://view.genial.ly/5e8ec84d602d4b0e262bf58c
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Część III 

1. Zabawy logopedyczne z jajem w roli głównej 

https://www.logomiaupedia.pl/2021/03/ale-jaja-i-to 

logopedyczne.html?fbclid=IwAR10WZrDwNiHfB-

CRUpTmDnhpab4Ie1KJXzhmVX6BM0osSctW-WG6lFjsnM 

PIĄTEK 02.04. – „Na Wielkanocnym stole” 

Część I 

1. Utrwalamy dni tygodnia, nazwy miesięcy np. na melodię „Panie Janie” (dzieci bardzo 

to lubią). Sprawdzamy czy dziecko wykonało zaplanowane działania, uzupełniamy 

tabelkę. 

2. Poranny taniec do piosenki  

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg 

Część II 

1. „Na wielkanocnym stole” – zabawa dydaktyczna – dziecko rozwiązuje zagadki i 

wskazuje odpowiedni obrazek, rodzic rozmawia z dzieckiem na temat rodzinnych 

tradycji wielkanocnych i zachęca, angażuje dziecko do wspólnych przygotowań. 

Mięsny lub warzywny. 

Przeważnie brązowy, 

Na Wielkanocnym stole 

do jedzenia gotowy. (pasztet) 

Wielkanocna zupa, 

w niej kiełbaska pływa. 

Jest tam też jajeczko, 

żółte jak słoneczko. (żurek) 

Podłużna, jaśniutka, 

smaczna i pachnąca. 

Lecz nie dla bobasa, 

ta biała (kiełbasa). 

Wyrośnięta pani, 

lukrem jest polana. 

Na świątecznym stole 

pyszni się od rana. (baba wielkanocna) 

https://www.logomiaupedia.pl/2021/03/ale-jaja-i-to%20logopedyczne.html?fbclid=IwAR10WZrDwNiHfB-CRUpTmDnhpab4Ie1KJXzhmVX6BM0osSctW-WG6lFjsnM
https://www.logomiaupedia.pl/2021/03/ale-jaja-i-to%20logopedyczne.html?fbclid=IwAR10WZrDwNiHfB-CRUpTmDnhpab4Ie1KJXzhmVX6BM0osSctW-WG6lFjsnM
https://www.logomiaupedia.pl/2021/03/ale-jaja-i-to%20logopedyczne.html?fbclid=IwAR10WZrDwNiHfB-CRUpTmDnhpab4Ie1KJXzhmVX6BM0osSctW-WG6lFjsnM
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg
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Kura je zniosła, mama przyniosła, 

ugotowała i dzieciom dała. (jajka) 

Upiecze go mama dla synka, 

upiecze go mama dla córek, 

na Wielkanocnym stole 

musi być pyszny (mazurek) 
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Przypominamy również dziecku, jak prawidłowo nakryć do stołu, wspólnie z dzieckiem 

przygotowujemy świąteczny stół. Poniżej przykładowa karta, możemy podczas tego zadania utrwalać 

z dziećmi znajomość stron lewa-prawa, jak również orientację w przestrzeni i znajomość przyimków 

określających relacje przestrzenne. Miłej zabawy 

 

2. Piosenka, którą możemy zachęcić dziecko do wspólnych porządków przedświątecznych 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

Część III 

1. Zabawa plastyczna „Kartka Wielkanocna”- rozwijanie sprawności manualnej 

Kochane dzieci stwórzcie kartkę wielkanocną według własnego pomysłu. Możecie do tego 

wykorzystać papier kolorowy, guziki, piórka itp. 

 

 

Zadania, zabawy i inne aktywności dodatkowe/dla chętnych: 

1. https://iheartcraftythings.com/hatching-chick-craft-free-pattern.html  

2. https://youtu.be/RodXic0G-SE 

3. https://drive.google.com/file/d/1uS06273L8xDW2GPWHP-1IdTKYxuw7R-3/view 

4. https://view.genial.ly/5e86e73859ee3c0df400a431/presentation-prezentacja-o-jajkach 

5. https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/wielkanoc/ 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
https://iheartcraftythings.com/hatching-chick-craft-free-pattern.html
https://drive.google.com/file/d/1uS06273L8xDW2GPWHP-1IdTKYxuw7R-3/view
https://view.genial.ly/5e86e73859ee3c0df400a431/presentation-prezentacja-o-jajkach
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/wielkanoc/
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6. https://drive.google.com/drive/folders/1z2dAhLLZjPvYA590TL8n_IY-

XRc_knW1?fbclid=IwAR2m6hlZ6cI_sJlF_lGKfF_qj2-

HYyjpWoSs1tC5wzeRgQBTdY15U_3AqkE 

7. https://czasdzieci.pl/ro_przepisy/d,12-wielkanoc.html 

 

 

Drogie Dzieci, 

Życzymy Wam wszystkim miłego i radosnego tygodnia z piękną wiosenną pogodą A z 

okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych dużo zdrówka i rodzinnego spędzania czasu. 

Wesołych Świąt! Do zobaczenia wkrótce 

Ciocia Aneta i ciocia Monika

https://drive.google.com/drive/folders/1z2dAhLLZjPvYA590TL8n_IY-XRc_knW1?fbclid=IwAR2m6hlZ6cI_sJlF_lGKfF_qj2-HYyjpWoSs1tC5wzeRgQBTdY15U_3AqkE
https://drive.google.com/drive/folders/1z2dAhLLZjPvYA590TL8n_IY-XRc_knW1?fbclid=IwAR2m6hlZ6cI_sJlF_lGKfF_qj2-HYyjpWoSs1tC5wzeRgQBTdY15U_3AqkE
https://drive.google.com/drive/folders/1z2dAhLLZjPvYA590TL8n_IY-XRc_knW1?fbclid=IwAR2m6hlZ6cI_sJlF_lGKfF_qj2-HYyjpWoSs1tC5wzeRgQBTdY15U_3AqkE
https://czasdzieci.pl/ro_przepisy/d,12-wielkanoc.html
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