
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny 

oraz wesołego "Alleluja"!!!

Tematyka tygodnia  29 III - 2 IV 2021r.

„Święta Wielkanocne”

1.Powitanka rymowanka

„Mało nas, mało nas
chodźcie do nas wszyscy wraz.
Krok do przodu i krok w tył,

żeby dzień wesoły był”.

2.  „Wielkanocne zwyczaje”.
Rozmowa z dziećmi w oparciu o wiersz D. Gellner „Wielkanocne

kolory” i własne doświadczenia.

„Wielkanocne kolory”

Na wielkanocnym stole, kolor się miesza z kolorem.
Śmieją się z każdej strony owsa wstążki zielone,

bazie, srebrne jak deszczyk ...
I co jeszcze ?

Przy obrusie biała falbanka, złoty dzwonek baranka
i tysiąc różnych kolorów na świątecznych pisankach !



3. „Pisanki, kraszanki, skarby Wielkanocne”

Piosenka do słuchania i oglądania. 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

4 .„Zajączki” – zabawa paluszkowa

Pięć zajączków małych kica na polanie. Dziecko trzyma otwartą dłoń
pionowo i porusza wszystkimi palcami.

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? Palcami drugiej dłoni zamyka i
przytrzymuje kciuk pierwszego zajączka, pozostałe cztery palce

trzyma wyprostowane.

Pięć zajączków małych kica na polanie. Ponownie porusza wszystkimi
palcami dłoni wyprostowanej.

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? Palcami drugiej dłoni zamyka
i przytrzymuje kciuk i palec wskazujący pozostałe trzy palce trzyma

wyprostowane.

Pięć zajączków małych kica na polanie. Ponownie porusza wszystkimi
palcami dłoni wyprostowanej.

Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie? Palcami drugiej dłoni zamyka i
przytrzymuje kciuk, palec wskazujący i środkowy, pozostałe palce

trzyma wyprostowane.

Pięć zajączków małych kica na polanie. Ponownie porusza wszystkimi
palcami dłoni wyprostowanej.

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? Zamyka w dłoni cztery palce.

Pięć zajączków małych kica na polanie. Ponownie porusza wszystkimi
palcami dłoni wyprostowanej.

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? Zamyka i przytrzymuje dłonią
wszystkie palce.

Pięć zajączków małych już do mamy kica. Ponownie porusza
wszystkimi palcami dłoni wyprostowanej.

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Kocha je ogromnie mama zajęczyca. Zaplata palce obu dłoni i lekko
kołysze splecionymi dłońmi.

5. „Święta Wielkanocne”
Słuchanie opowiadania czytanego przez rodziców.

Marek i Marta nie lubili wstawać rano. Tym razem rodzice obudzili 
ich bardzo wcześnie. Mimo że nie było to przyjemne, dzieci nie 
protestowały. Doskonale wiedziały, że muszą rano wstać, bo wszyscy 
wybierają się w podróż do babci i dziadka. Droga daleka, a obiecali, 
że przyjadą na śniadanie. To nie będzie takie zwykłe śniadanie. 
Właśnie są Święta Wielkanocne, które tradycyjnie rozpoczynają się 
uroczystym śniadaniem. Marek i Marta cieszą się na ten wyjazd, 
ponieważ babcia zawsze przygotowuje pyszne jedzenie, a dziadek robi
różne psikusy. Z zaspanymi oczami dzieci wsiadły do samochodu. 
Rodzice zapakowali torby i wyruszyli. Dzieci na początku trochę 
dyskutowały, próbowały zgadnąć, jakie potrawy przygotuje tego roku 
babcia i jakie niespodzianki wymyśli dziadek. Jazda samochodem 
szybko ukołysała rodzeństwo. Nie trzeba było długo czekać, by dzieci 
zasnęły błogim snem. Wykorzystując ten fakt rodzice zaczęli 
wspominać święta z okresu swojego dzieciństwa. Mama 
opowiedziała, jak w świąteczny poranek zobaczyła prawdziwego 
zająca na łące i zaczęła go gonić. Wyczyn ten się jednak nie udał, 
zajączek uciekł, ale niespodzianka była. Okazało się bowiem, że 
goniąc za zającem dobiegła do skraju lasu, gdzie znalazła małego, 
zbłąkanego pieska. Był tak mały i tak słaby, że nie mógł nawet 
uciekać. W taki sposób piesek pozostał już u mamy. Tato 
zrewanżował się opowiadaniem o swojej świątecznej przygodzie: „Ja 
też w Święta Wielkanocne goniłem zająca. Tylko, że to był mój brat. 
Ganialiśmy się po domu, wokół świątecznego stołu. Babcia właśnie 
niosła całą miskę sałatki. Goniąc brata wytrąciłem miskę i cała 
zawartość znalazła się na dywanie. Tego roku sałatki świątecznej nie 
było, szkoda, bo babcia zawsze robiła przepyszną sałatkę”. W tym 
momencie rodzice usłyszeli cichy śmiech dzieci. Okazało się, że 
wcale nie spały i z dużym zaciekawieniem słuchały opowieści 



rodziców. Ulegając namowom dzieci, kontynuowali opowiadania o 
świątecznych przygodach. Ale trzeba było kończyć, bo podróż także 
dobiegała końca. – Ciekaw jestem, czy w tym roku również przydarzą 
się jakieś świąteczne przygody? – zaczął się głośno zastanawiać tata. –
Właśnie jedną już widzę – odparła mama, wskazując przez okno na 
wielkiego zająca z koszykiem, który właśnie zbliżał się do ich 
samochodu. Dzieci wiedziały, co się święci. Pędem wybiegły z 
samochodu w kierunku zająca. Szybko też rozpoznały, że nie był to 
prawdziwy zając, tylko przebrany dziadek. Dziadek jednak zapewniał,
że koszyk, który trzymał, był jak najprawdziwszy i że dostał go od 
prawdziwego wielkanocnego zająca. A że Marek i Marta trochę się 
spóźniali, zając nie mógł dłużej na nich czekać. Miał bowiem tego 
ranka jeszcze wiele do zrobienia. Przekazał koszyk dziadkowi, by ten 
pełnił jego obowiązki. Dzieci zatem z przejęciem zaczęły przeglądać 
zawartość kosza, który był całkiem pokaźnych rozmiarów. Gdy już 
wyjęły wszystkie prezenty, Marta ze zdziwieniem zapytała – A gdzie 
są wielkanocne jajka? Zajączek nie przyniósł dla nas jaj? – 
Rzeczywiście – skomentował dziadek. – Nie ma ani jednego jaja, ale 
za to zostawił list. Marek, który był starszy, wziął list i zaczął czytać. 
Oto co było w nim napisane: „Instrukcja poszukiwaczy jaj. Jajo numer
1 – szukajcie go w ogrodzie za najwyższym drzewem. Jajo numer 2 – 
szukajcie go w stodole pod odwróconym wiadrem. Jajo numer 3 – 
szukajcie go w oborze w żłobie przykryte sianem. Jajo numer 4 – 
szukajcie go w altanie, niech będzie ostrożny, kto w środku niej 
stanie. Jajo numer 5 – szukajcie go pod schodami między drewnami. 
Jajo numer 6 – szukajcie go w domu na środku… – sami domyślcie 
się, gdzie.” Na tym instrukcja się kończyła. Dzieci wzięły koszyk i 
razem z rodzicami oraz dziadkiem zaczęły poszukiwania. Dzięki 
dokładnej instrukcji, szybko udało im się odnaleźć pięć jaj. Przyszedł 
więc czas, by odnaleźć szóste jajo. Dzieci wbiegły ochoczo do domu, 
rozglądając się już od progu. W domu przywitała ich babcia. Wnuki 
chciały zaangażować do poszukiwań również ją. Babcia jednak nie 
bardzo była skora do zabawy, tylko z uporem zapraszała wszystkich 
do stołu, na wielkanocne śniadanie. Niezbyt zadowolone dzieci 
usiadały do stołu. Bacznie rozglądały się jednak na boki i 



zastanawiały się, gdzież też może być ukryte szóste jajo! Gdy wszyscy
byli już przy stole, dziadek sięgnął po talerzyk, który stał na środku 
stołu. I w tej właśnie chwili dał się słyszeć wesoły okrzyk: „Jest! Jest! 
Jest szóste jajo!”. Rzeczywiście, jajo numer 6 leżało na talerzyku na 
samym środku stołu. To było wielkanocne jajo, którym wszyscy się 
podzielili, składając sobie życzenia. Mimo iż nie było ono z 
czekolady, tak jak pięć poprzednich, dzieciom bardzo smakowało i 
stwierdzili, że za rok również takie chcą dostać od wielkanocnego 
zająca.

6. „Zając malowany” – piosenka. 

https://www.youtube.com/watch?v=4u4Jh7n0FDg

7. ” Pisanki”
Słuchanie wiersza K. Parnowska - Różecka

Pisanki, pisanki, jajka malowane

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe

Na nich malowane bajki pisankowe.

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce

Śmieją się z trzeciej laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki

Na każdej pisance piękne opowiastki.

8. „Kurka i pisanki” – piosenka. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk
https://www.youtube.com/watch?v=4u4Jh7n0FDg


9.  „Drzewo” – masażyk.
Wspólna zabawa z dzieckiem- na zmianę dziecko masuje plecy

rodzica a potem rodzic plecy dziecka. 

Na wysokiej górze (Dzieci rysują na plecach duże półkole)

Rosło drzewo duże (Palcem wskazującym jednej ręki rysują linię
wzdłuż kręgosłupa.)

Z każdej strony tego drzewa (Otwartymi dłońmi rysują koła z prawej i
lewej strony kręgosłupa).

Siedzi ptaszek i tak śpiewa. (Szybkie stukanie palcami wskazującymi
obu rąk po całych plecach.)

10. „Kurczątka” – zabawa plastyczna.

Rodzic przygotowuje dla dziecka zestaw żółtych kółek – jedno o
średnicy około 7 cm, drugie około 4 cm w kolorze żółtym, oraz kartę z

wykonanym kurczakiem, ( wg. pomysłu rodzica )

Dziecko przygląda się wzorowi, nakleja swoje kółka, dokładnie tak
samo, i dorysowują brakujące szczegóły ( np. oko, dziobek, nogi ).

11. Powitanie wiosny  Zabawa-Taniec-Energia

https://www.youtube.com/watch?v=H2Sx4o2qCNM

12. „Mokre zabawy” – zabawa badawcza.

R. gromadzi pojemniki do wody różnego kształtu, np. wąska, wysoka
butelkę, szeroką wazę, słoik litrowy, szklanki (jako miarkę), wodę,
lejek, miskę, kamienie, papier, korek, wstążki, muszelki, kawałki

drewna, klocki itp.

https://www.youtube.com/watch?v=H2Sx4o2qCNM


Dziecko siedzi obok, pod nadzorem R. napełnia szklanki wodą tak, by
w każdej szklance było tyle samo (dziecko musi same stwierdzić, że w

każdej ze szklanek jest tyle samo wody).
Następnie nalewa wodę ze szklanek do naczyń o różnym kształcie

(1szklanka do 1 naczynia). Przygląda się poziomowi wody i opowiada
o tym, co widzą. R. zadaje pytania, np. Ile szklanek wody jest w tym
(wskazuje) naczyniu?; A ile w tym?; Czy we wszystkich naczyniach

jest tyle samo wody? Dziecko stara się odpowiadać na pytania.
Następnie R. wlewa wodę do miski, a dzieci wrzucają do niej różne
przedmioty. Jednocześnie obserwuje, które z nich toną, a które nie.

Swobodnie wypowiada się na temat obserwacji.
R. zadaje pytanie Dlaczego te przedmioty toną, a te nie? Dziecko stara

się odpowiedzieć na pytanie.

13. MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia w podskokach.

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

14. „Malowanki-pisanki” – zabawa plastyczna.

Dzieci malują, przygotowane poprzedniego dnia, jajka (np. oklejone
kaszą manną) farbami plakatowymi w dowolny sposób i pozostawiają

do wyschnięcia albo według innego pomysłu rodziców 

15.„Pogubione pisanki”
Segregowanie kolorowych pisanek według koloru i wielkości.

Rodzic rozsypuje przed dzickiem kolorowe pisanki małe i duże           
i rozkłada 4 koszyki.                                                                                
- Dziecko układa pisanki w rzędzie i je przelicza w obie strony.           
- Dziecko segreguje pisanki do koszyków tak, by w każdym koszyku 
były pisanki innego rodzaju: małe zielone, duże zielone, małe żółte, 
duże żółte.                                                                                                
- Dziecko przelicza pisanki każdego rodzaju i pokazują ich liczbę na 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


palcach.                                                                                                    
- Dziecko określa, których pisanek jest najwięcej, tyle samo.                
-  Dziecko przelicza wszystkie małe pisanki podczas wkładania do 
wspólnego koszyka.                                                                                
- Dziecko przelicza wszystkie duże pisanki podczas wkładania do 
wspólnego koszyka.                                                                                
- Dziecko określa, których pisanek jest więcej: małych czy dużych.

16. Kolorowanki                                                

Dzieci kolorują, malują farbami  starając się trzymać w liniaturze,
rodzice zwracają szczególna uwagę na prawidłowe trzymanie kredki

lub pędzelka.                        

16. „ Szyszunia”

Na koniec utrwalenie dla tych dzieci, które chodziły do przedszkola
oraz do nauki dla dzieci, które musiały zostać w domu 

https://www.youtube.com/watch?v=2e9OKEJQiVQ

https://www.youtube.com/watch?v=2e9OKEJQiVQ

