
29.03.2021r. 

Temat: Przygotowania do Świąt 

 

I. Dzień zaczynamy od zapoznania się i nauki piosenki  pt.” Na Wielkanoc”. 

 Na Wielkanoc każdy zając maluje pisanki,  

A po bazie biegnie razem z cukrowym barankiem. 

       Ref: La, la, la, la, la, la, z cukrowym barankiem /2x. 

Ma kurczątko ze święconką pleciony koszyczek, 

A ja wszystkim moim bliskim wesołych świąt życzę! 

        Ref: La, la, la, la, la, la, wesołych świąt życzę! /2x 

https://www.youtube.com/watch?v=PRBwrfrSPP8 

 

II. „Przygotowania do świąt” – zajęcia o emocjach, wzmacnianie więzi 

rodzinnych. 

Przed Wielkanocą – czytamy wiersz z jednoczesnym ilustrowaniem go obrazkami. 

Przed Wielkanocą ( Dominika Niemiec) 

Pomogę mamie upiec makowca i babkę. 

Na babkę, wiem to na pewno, zawsze babcia ma chrapkę. 

Ale najpierw trzeba święconkę przygotować. 

Może tym razem czekoladowe jajka tam schować? 

Babcia jak co roku tłumaczy: „Do koszyczka pisanki wędrują, 

zobaczysz, wnusiu, na śniadanie na pewno ci posmakują”. 

Dziadek z tatą też mamie dzielnie pomagają, od samego rana dom cały sprzątają. 

Fajnie jest być razem, szykować wszystko na święta, 

Pomagać sobie, kochać bliskich, o wielkanocnych zwyczajach pamiętać. 

       

https://www.youtube.com/watch?v=PRBwrfrSPP8
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Makowiec_3.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

  

 

Rozmowa z dzieckiem na podstawie tekstu utworu. Można zapytać: o jakich świętach była 

mowa w wierszu?, kto brał udział w przygotowaniach do świąt?,  co takiego działo się 

podczas przygotowań?, jak czuła się dziewczynka?, czy osoby w tej rodzinie się kochają?, 

czy dziecko też chce nam pomóc w przygotowaniach do świąt? 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Easter_blessing_basket.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aleksander_Mroczkowski_Babcia_z_wnuczk%C4%85.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://apolishkitchen.blogspot.com/2010/04/blog-post_05.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisanka
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


III. Trochę matematyki 

Przeliczanie 

 

Najprostsza możliwa aktywność - kładziemy przed dzieckiem pisanki lub kurczaczki i prosimy, 

żeby powiedziało ile ich jest. Wkładamy je do woreczka i pytamy ile znajduje się w woreczku, 

ile musimy dołożyć lub zabrać, żeby zostało tyle i tyle. Liczymy obiekty w ciągu, a następnie 

je przestawiamy, żeby pomóc dzieciom zauważyć, że niezależnie od układu, ich liczba zostaje 

taka sama. Odejmujemy i dodajemy kurczaczki i pisanki za każdym razem pytając ile ich jest.  

 

 
 

IV. Na koniec praca plastyczna 
Potrzebne materiały: 

• kartka z bloku technicznego 

• kolorowe kartki, z których wycinamy paski 

• szablon zająca 

• pompon 

• klej 

• nożyczki 

Jak zrobić kolorowe zajączki? 

1. Kartkę z bloku przecinamy na pół. Na jednej połowie wycinamy szablon zająca, 

a na drugą dzieci przyklejają kolorowe paski. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Ilw2RgKebMw/WOKVLOKLs2I/AAAAAAAABYg/6GVNdJidpmEkVGzfPczTbXIOk0TAM0rCQCPcB/s1600/DSC_0005.JPG


Udanej zabawy      

 

30.03.2021 

Temat: Wielkanocne tradycje 

 

I. Dzień zaczynamy od rozwiązywania wielkanocnych zagadek ( wiązanie 

opisu słownego  z treścią obrazka). 

 

 

Czytamy zagadki, a dziecko próbuje wskazać który obrazek ilustruje odpowiedź do 

zagadki. 

1.Ma złociste rogi 

I kożuszek biały. 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: 

https://ebobas.pl/ankiety/wyniki_pojedynku/18/ranking
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Easter_2010,_g.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Nie biega po łące  

Bo z cukru jest cały. 

 

2. Wykluły się z jajek, 

Są żółciutkie całe. 

Będą z nich kogutki, 

Albo kurki małe. 

 

3. Leżą w koszyczku 

Pięknie ułożone. 

W kolory i wzory 

Mocno ozdobione. 

 

II. Wielkanoc- słuchanie opowiadania połączone z rozmową na temat jego 

treści. 

Wielkanoc  

Tomasz Kruczek 

 

Właśnie chciałam obejrzeć książkę z obrazkami. Obiecałam to mojej żyrafie, że razem 

będziemy oglądać obrazki z Afryki. Nie wiem, czy wam mówiłam, ale żyrafa mieszka 

u mnie w pokoju od niedawna. Wprowadziła się tu dokładnie w moje urodziny. No więc 

właśnie zabierałyśmy się do oglądania obrazków, gdy rozległ się dzwonek do drzwi. – 

Tolu! Choć szybko – krzyknęła mama – babcia przyjechała na święta! Bardzo się 

ucieszyłam, bo święta z babcią są zupełnie niesamowite. Babcia zna się na świętach jak 

nikt inny na świecie. A to przecież wkrótce Wielkanoc i trzeba się do niej dobrze 

przygotować. – Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry – tubalnym głosem wołała 

babcia z przedpokoju. Stała w drzwiach, jak zawsze w swojej wielkiej kolorowej 

spódnicy i z burzą siwych włosów na głowie. W rękach trzymała ogromny wiklinowy 

kosz pełen świątecznych skarbów. Jak na razie schowanych przed nami pod białą 

serwetą. – Czas rozpocząć świąteczne przygotowania! – stwierdziła, patrząc po kolei na 

każdego z nas. – Co wy na to? – Wspaniale! – krzyknęłam – będę mogła ci pomagać? 

– Oczywiście, Tolu, ty, mama i tata. Wszyscy razem się za to zabierzemy. Mamy na to 

cały tydzień. – No i proszę – zaśmiał się tata – babcia przejęła dowodzenie. – 

Oczywiście, mój drogi – odparła i podała mu kosz, który musiał być bardzo ciężki, bo 

tata zrobił bardzo zdziwioną minę i kilka razy z niedowierzaniem podnosił go do góry. 

I tak się zaczęła wielkanocna przygoda. Najpierw sadziłyśmy rzeżuchę. Na talerzu w 

kwiatki rozsypałam ziemię i wysypałam maleńkie brązowe ziarenka. Potem całość 

podlałam wodą. – Tylko pamiętaj, żeby podlewać codziennie – ostrzegła mama – 

inaczej rzeżucha nie zdąży wyrosnąć do świąt. – Dobrze, mamo – powiedziałam i 

naprawdę starałam się pilnować podlewania. Wiecie, to niesamowite, kiedy ziarenka 

pękają i wyrastają z nich maleńkie roślinki, które są codziennie większe. Bardzo lubię 

rzeżuchę. Żyrafa chyba nie. Powiedziała mi na ucho, że bardzo dziwnie pachnie i nie 

będzie jej jeść. Śmieszna ta żyrafa. Kiedy zasadziłam rzeżuchę, przyszedł czas na 

malowanie pisanek. Najpierw tata zrobił wydmuszki z jajek. Aż cały był czerwony na 

buzi od tego dmuchania. A na drugi dzień zabraliśmy się za malowanie. Pisanki maluje 

się na sto sposobów. Można malować farbkami, można pisakami, można poprzyklejać 

do nich różne rzeczy. Najważniejsze to nie zgnieść wydmuszki. Ale czasami 

wydmuszka pęka. W zeszłym roku strasznie się tym martwiłam. Teraz jestem już duża 



i się nie martwię, bo zawsze można zrobić nową pisankę. Kiedy mieliśmy już cały 

koszyk kolorowych pisanek, przyszedł czas na świąteczne wypieki. Tata przyniósł dla 

mnie do kuchni specjalny mały zabawkowy stolik, żebym mogła pomagać babci i 

mamie. I pracowałyśmy wszystkie trzy. To znaczy babcia i mama pracowały, a ja 

pomagałam. Pieczenie nie jest wcale łatwe. Ręce bardzo szybko oklejają się mąką i 

można pobrudzić całą kuchnię i fartuszek. I powiem wam, że bardzo szybko cała byłam 

w mące i klejącym cieście. – Nie przejmuj się, Tolu – powiedziała babcia, widząc moją 

zmartwioną minę. – Bardzo dobrze nam pomagasz i najważniejsze, że się uczysz 

przygotowywać święta. To bardzo ważne! Później babcia umyła mi ręce i buzie i zdjęła 

fartuszek. – A teraz mam coś dla ciebie – mrugnęła do mnie okiem i zaprowadziła mnie 

do tego wielkiego kosza, który przyniosła. – Proszę, to dla ciebie – powiedziała i podała 

mi wielką księgę z kolorowymi obrazkami. – To książka o świątecznych zwyczajach. 

Pobiegłam do pokoju i razem z zabawkami zaczęliśmy wszyscy ją przeglądać. A tam 

same cudeńka! Wycinankowi chłopcy i wycinankowe dziewczynki w kolorowych 

spódnicach biegają po kartkach! Niosą wysokie kolorowe palmy zrobione z malowanej 

trawy i kwiatów. A każda palma ledwo co mieści się na kartce. – To Niedziela Palmowa 

– powiedział tata, który dosiadł się do nas na chwilę. – A tu zobacz! Dzieci idą ze 

święconką do kościoła – dodał. I rzeczywiście, na obrazku dzieci niosły małe koszyczki 

przykryte białymi serwetkami. – O, a tu pisanki, ale takie dziwne – pokazałam kolejny 

obrazek. – To nie pisanki tylko kraszanki – powiedział tata. – Zamiast malować 

wydmuszki, wzory skrobie się ostrym nożykiem. – A to stół na niedzielne wielkanocne 

śniadanie – pokazał tata. – Jest babka i mazurek, i baranek, szynka i pisanki, i kiełbaski, 

i inne przysmaki. A tu dalej drzewa pełne małych zielonych pączków, z których lada 

moment miały wystrzelić liście. Zupełnie jakby cała przyroda cieszyła się ze świąt. – A 

to lany poniedziałek – zaśmiał się tata. – Wycinankowi chłopcy oblewali wycinkowe 

dziewczynki wycinankową wodą, a one śmiały się, uciekały, tak szybko że omal nie 

wypadły z książki. – Dosyć tego oglądania! Muszę biec pomagać mamie i babci – 

powiedział tata i wyszedł z pokoju. – O, to mi się podoba – powiedział, zerkając z półki 

porcelanowy słoń. – Takie polewanie. Bardzo lubię polewanie wodą. – Ja tam wolę 

palmy – powiedziała żyrafa. – Są takie wysokie jak ja! – A ja najbardziej lubię baranka 

– powiedział pluszowy baranek. – A ty, Tolu – spytała żyrafa – co najbardziej lubisz w 

tych świętach? – To, że w ogóle są i że babcia przyjechała – powiedziałam – i że 

wszyscy jesteśmy razem. Kiedy zasypiałam, wszystkie zabawki opowiadały sobie, co 

najbardziej lubią w święta wielkanocne. Jedynie mały pluszowy zajączek nic nie mówił, 

tylko uśmiechał się tajemniczo.  

 

Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zadaje pytania, a dziecko odpowiada. 

Propozycje pytań:  

Jak nazywają się święta, do których przygotowywała się Tola? 

 Kto przyjechał na święta do Toli? 

 Co babcia przywiozła ze sobą?  

Co posadziła Tola na talerzu?  

Co tata zrobił z jajek?  

Jak nazywały się jajka, które malowała Tola?  

Co babcia dała Toli do oglądania?  

Jak wyglądał stół wielkanocny na obrazku w książce, którą Toli dała babcia?  

Co Tola najbardziej lubi w Świętach Wielkanocnych? 

 

 

 



III. „Zajączki” – zabawa paluszkowa 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca. - zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze 

splecionymi dłońmi. 

 

IV. „Pisanki wielkanocne” – ćwiczenia w klasyfikacji i liczeniu. 
Wycinamy i rozkładamy pomieszane sylwety jajek ozdobione kropkami i kreskami 

(trzy jajka ozdobione kropkami i trzy ozdobione kreskami). Zadaniem dziecka jest 

podzielenie jajek ze względu na wzór. Dziecko liczy jajka w kropki i w kreski. Określa, 

ile ich jest. Następnie rozdajemy dziecku po trzy jajka żółte i po trzy niebieskie. Dzieci 

oddzielają od siebie jajka według koloru. Liczą, ile jest jajek każdego koloru. W 

zabawie można wykorzystać inne przedmioty w różnych kolorach i różnych kształtach. 

 

Dla chętnych kolorowanka 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31.03.2021r. 
Temat: Wielkanocny koszyczek 

 
I. Wielkanocny koszyczek – słuchanie wiersza Z. Domitrocy, połączone ze 

swobodna rozmową na temat zwyczajów podczas świąt wielkanocnych. 

Wyjaśnienie znaczenia słowa : święconka”. 

W małym koszyczku 

Dużo jedzenia, 

Które niesiemy 

Do poświęcenia: 

Chleb i wędlina, 

Kilka pisanek 

Oraz cukrowy 

Mały baranek. 

Drożdżowa babka, 

Sól i ser biały, 

I już jest pełny 

Koszyczek mały… 

„Co w koszyczku?” – zabawa dydaktyczna – kładziemy na środku dywanu 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 wyjaśnia/podsumowuje, 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 wyjaśniamy, które znajdują się w tradycyjnej święconce. Potem wyjaśniamy dziecku 

znaczenie produktów w koszyczku: 

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 

babka – oznaka doskonałości i radości spotkania przy wielkanocnym stole, 

chrzan – symbol męki Pana Jezusa, oznacza siły ludzkie 



sól – chroni od zepsucia. 

 

II. Przypominamy i utrwalamy piosenkę : Na Wielkanoc 

 
Na Wielkanoc każdy zając maluje pisanki,  

A po bazie biegnie razem z cukrowym barankiem. 

       Ref: La, la, la, la, la, la, z cukrowym barankiem /2x. 

Ma kurczątko ze święconką pleciony koszyczek, 

A ja wszystkim moim bliskim wesołych świąt życzę! 

        Ref: La, la, la, la, la, la, wesołych świąt życzę! /2x 

https://www.youtube.com/watch?v=PRBwrfrSPP8 

 

III. Zabawy logiczne 

 

1.Połącz te same zajączki       

https://www.youtube.com/watch?v=PRBwrfrSPP8


 

 

 

 

 



2. Wskaż cyfrę odpowiadającą ilości elementów na obrazku 

 

 

 

 

 



IV. Rozetnij i przyklej na kartkę puzzle w odpowiedniej kolejności. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dla chętnych kolorowanka       

Przyjemnej zabawy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.04.2021r. 

Temat: Pisanki, kraszanki, malowane jaja. 

I. Na początek trochę zawab ruchowych. 

„Pomagam mamie” – zabawa pantomimiczna. Dziecko pokazuje czynność: 

Pomagam mamie: zetrzeć kurze z półek, mieszać ciasto, odkurzać, nakrywać do stołu, kroić 

warzywa, wkładać jajka do koszyka itp.). 

„Zajączki” – zabawa ruchowa skoczna. Można rozłożyć na dywanie sylwety pisanek, między 

którymi dziecko ma się poruszać podczas muzyki. Gdy muzyka milknie, każde dziecko staje 

przed wybraną pisanką i obunóż przeskakuje przez nią. 

„Skaczące pisanki” – dziecko staje na wyznaczonej linii i skacze obunóż do ustalonej mety 

np. koniec dywanu. 

 „Zające na łące” – dziecko wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie najpierw przekładane są 

ręce, później nogi) do wyznaczonego miejsca. 

„Kaczuchy” – dziecko chodzi, naśladując kaczuszki (kaczy chód, machanie skrzydełkami              

i kuperkami). 

II. Poznajemy piosenkę pt: „Pisanki, pisanki” 

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

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 na trzeciej 

laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 

piękne opowiastki. 



III. Kto wykluwa się z jajek? 

„Kto wykluwa się z jajka?” – zabawa dydaktyczna –  rozkładamy na dywanie ( lub 

pokazujemy dziecku np. na komputerze)zdjęcia różnych zwierząt i prosimy dziecko, by 

zastanowiło się, które z nich wykluwają się z jajek. W razie potrzeby korygujemy  

odpowiedzi. Dodajemy, 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 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).  

 

 

IV. Praca plastyczna Kurczak w pisance. 

 



Szablon do wykonania pracy 

 

1.Malujemy wymyślony wzór na połówce pisanki i przyklejamy cekiny, pompony itp. 

2.Bibułę drzemy na małe kawałeczki 

3.Wyklejamy bibułą mniejsze „jajko” – kurczaczka 

4.Przyklejamy oczka i dziób 

5.Po bokach przyklejamy piórka 

6.Układamy połówkę pisanki na dużym jajku 

7. Zszywamy po bokach połówkę pisanki z dużym jajkiem 

8.Wkładamy kurczaczka do pisanki. 

 

Dla chętnych kolorowanko- wyklejanka ( pisanka). Dzieci mogą sobie wybrać co chcą zrobić. 

Udanej zabawy       

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drogie Zajączki 
 

 

Życzą Wam i Waszym Rodzicom wychowawcy: Edyta, Wiola i Gabrysia😊 


