
29.03.2021 (Poniedziałek) 
 
Temat: Już niedługo Wielkanoc 
 
1 .„Już niedługo Wielkanoc” –słuchanie wiersza.Po wysłuchaniu wiersza dziecko odpowiada 
na pytania a następnie rodzic pokazuje obrazki a dziecko próbuję  nazywać to, co jest na nich 
przedstawione. 

 
 
„Już niedługo Wielkanoc”(Dominika Góra) 
 
Wiosna w pełnej krasie, ciepło, jasno wszędzie, 
już niedługo w każdym domu świętowanie będzie. 
Rzeżucha wyrośnie i zakwitną bazie, 
już niedługo będą święta, czekamy na razie. 
Przykica zajączek, zabeczy baranek, 
kurczaki przyniosą kosz pełen pisanek. 
Zrobimy święconkę w tym właśnie koszyku 
i do niego powkładamy pyszności bez liku. 
Ale nim nadejdzie ta Wielkanoc wreszcie, 
palmy piękne, kolorowe trzeba zrobić jeszcze: 
gałązki i bazie, kwiatki bibułowe,  
związać mocno i przyczepić wstążki kolorowe. 
 
2.Po wysłuchaniu wiersza rodzic zadaje pytania związane z Wielkanocą. 
Dzieckoodpowiadana pytania:  
- O jakich świętach jest mowa w wierszu ?  
- Co zanosi się w koszyczku do święcenia? 
- Czym dekorują swoje mieszkania? 
- Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu i co robiły?  
- Z czego można wykonać palmę wielkanocną? 
 
 
 
 
 



 
 



 



 
 

 



 
 
 
Źródło ilustracji:https://przedszkole.dukla.eu/swieta-wielkanocne-wielkanocny-koszyczek/ 
Źródło ilustracjihttps://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/1208-palma-wielkanocna 
 
 
3. Pomagamy mamie- zabawa pantomimiczna 
Dziecko swobodnie biega na ustalony dźwięk (może to być gwizdek, klaśnięcie w dłonie itp.) 
zatrzymuje się i pokazuje czynność, którą wymieni rodzic ( ścieram kurze z półek, mieszam 
ciasto, odkurzam, nakrywam do stołu, wkładam jajka do koszyka itp.) 
 



4. „Święconka”- zachęcamy dziecko do stworzenia święconki. Należy wyciąć powyższe 
obrazki. Dzieckoprzykleja je do koszyka wielkanocnego. 

 
Zabawa popołudniowa 

 
Zabawa muzyczno – ruchowa „Głowa, ramiona”. 
 
(Dziecko wspólnie z rodzicem demonstruje ruchy, wskazując kolejne części ciała, zgodnie z 
treścią zabawy). 
 
Głowa, ramiona, 
kolana, pięty, 
kolana, pięty, 
kolana, pięty. 
Głowa, ramiona, 
kolana, pięty, 
oczy, uszy, usta, nos. 
(zabawę  powtarzamy 3 razy, przyspieszając tempo) 
 
Źródło:  https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 
 

 
30.03.2021 (Wtorek) 

 
Temat: Kolorowe pisanki na trzy sposoby . 
 
1.Zapraszamy do zapoznania się z piosenką jako wstęp do dalszej zabawy z dzieckiem. 
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY 
 
2.Po wysłuchaniu piosenki, rodzić rozmawia z dzieckiem na temat pisanek np. co to jest, jak 
wyglądają pisanki 
 
W zależności od tego jak i czym zdobimy jajka określa się je jako: pisanki, kraszanki, 
oklejanki, nalepianki 

jak zrobić pisanki? 

Malowane farbami- Do pomalowania pisanek potrzebujemy farbek plakatowych lub 
akwarelowych, cienkiego pędzelka i kubka z wodą. Ugotowane na twardo jajka lub 
wydmuszki malujemy farbkami w wybrane przez siebie wzory. 



 

 

Rysowanie mazakami- By zrobić pisanki, wystarczy na suchej skorupce jajka narysować 
dowolny wzór. Podajemy kilka inspiracji wzorów na pisanki: 
— kwiatki 
— bazie 
— wielkanocny baranek 
— mały kurczaczek 
— serduszka 
— kratka 
— gwiazdy 
— fale 
— ptaki 
— kokardy. 

 

 

 

 
 



Jak zrobić kraszanki? 
 Do garnka wkładamy jajka oraz łupiny czerwonej i białej cebuli, wszystko zalewamy zimną 
wodą. Całość gotujemy ok. 7-10 minut, w zależności od odcienia, jaki chcemy uzyskać. Po 
gotowaniu z łupinami cebuli jajka będą miały rdzawy kolor. 
Jak naturalnie barwić jajka? Zamiast łupin możemy użyć kurkumy (dla złotego koloru), soku 
z buraka (dla różowego koloru), płatków kwiatu bławatka (dla niebieskiego koloru), liści 
szpinaku, pędów młodego żyta lub listków barwinka (dla zielonego koloru) czy kwiatu 
nagietka (dla żółtego koloru). 
 

 

Oklejanie jajek Żeby okleić jajka, potrzebujemy nożyczek, kleju oraz włóczki, płatków 
kwiatów, skrawków papieru i tkanin, starych gazet i serwetek, bibuły, wstążeczek 

 



Wydrapywanie – jak zrobić pisanki? 

Żeby stworzyć niezwykłe pisanki, warto połączyć ze sobą kilka metod ozdabiania. 
Wydrapywanie to metoda dla cierpliwych. Na przygotowanych wcześniej kraszankach 
(jajkach barwionych naturalnymi lub sztucznymi barwnikami) wydrapujemy igłą lub żyletką 
dowolne wzory – bazie, szlaczki, gałązki czy kwiaty.  

 

Źródło: https://mamadu.pl/135855,jak-zrobic-pisanki-latwe-sposoby-na-piekne-pisanki-
wielkanocne 

 

3. Rodzic zachęca dziecko do wykonania pisanki  
 
Materiały: 
- wycięte z białego brystolu sylwety jaj 
- linijka lub stara karta bankomatowa 
- szczotka do ubrań lub wałek do ciasta 
- butelka z zakrętką 
- farby plakatowe 
- gumki recepturki 
 
„Linijkowa” pisanka. Na brystolu robimy kleksy z farby, następnie rozprowadzamy je za 
pomocą linijki. 
 



 

 
 
„Szczotkowa” pisanka. Na rolkę do ubrań (lub na kuchenny wałek) zakładamy gumki, 
maczamy w farbach i „jeździmy” po kartce. 
 

 
 
„Butelkowa” pisanka. Zakrętkę maczamy w farbie i odbijamy stempelki. 
 



 
 
 

Życzę wam udanej zabawy J 
 
Pomysł i ilustracja zaczerpnięta z http://kreatywnieaktywnie.pl/kolorowe-pisanki-na-
trzy-sposoby/ 
 

 
Zabawa popołudniowa 

 
Zabawa twórcza „Rysujmy razem” Należy dobrać się w pary. Może być to rodzic z dzieckiem 
lub dwójka rodzeństwa ,może być starsze i młodsze. Weźcie duży karton i kredki. Będziecie 
wspólnie na przemian tworzyć obrazek - wasze wspólne dzieło sztuki. Zacznijcie od 
narysowania konturu dowolnej postaci lub przedmiotu (ktoś starszy) potem rodzic rysuje 
pierwszy element rysunku a młodsze dziecko dorysowuje drugi...., potem kolejne elementy 
postaci czy przedmiotu na zasadzie przemienności działania . Możecie wziąć inne kolory 
kredek i rysować na zmianę wszystko to, co wam się tylko wyobraźnia podsunie. Akceptujcie 
pomysły innych i wspólnie stwórzcie super dzieło. Porozmawiajcie z dzieckiem o rysunku 
,opowiedzcie razem co powstało, nadajcie imiona postaciom czy przedmiotom. Wspólne 
dzieło możecie powiesić w pokoju. Przekonajcie się, że razem można wiele! Powodzenia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



31.03.2021 (Środa) 
 
 
Temat: Zabawy matematyczne- „Liczymy kurczątka”  
 
Przebieg: 
 
 1.Zabawa ruchowa „Kura i Kurczęta” Rodzic odgrywa rolę kury, dziecko to kurczątko. Kura 
chodzi po pokoju, mówiąc: ko, ko, ko..., a dziecko porusza się wokół niego w dowolnym 
kierunku, mówiąc: pi, pi, pi... Kiedy kura przestaje mówić i przykucnie, kurczątko biegnie do 
niej i przytulają się do siebie. Przez chwilę są w ciszy.  
 
2.Kurczątka, kurczątka- ćwiczenia w liczeniu 
Link do kurcząt: 
https://pm15kutno.szkolnastrona.pl/download/pl/2020/04/kurczatka-zolciutkie-
zalacznik.pdf 
 
Rodzic wycina obrazki kurczątek (Link dokurcząt: 
https://pm15kutno.szkolnastrona.pl/download/pl/2020/04/kurczatka-zolciutkie-zalacznik.pdf) 
 
Rodzic prosi by dziecko położyło jeden element przed sobą i spróbowało mówić: pi, pi, pi. 
Potem- żeby dołożyło kolejny element. Poproś dziecko, by pokazało tyle paluszków, ile ma 
elementów przed sobą. Rodzic pyta: Jeden i dwa to ile razem? Następnie poproś by dziecko 
dołożyło kolejny element. Zapytaj: - Ile teraz jest elementów (kurczątek)? - Pokaż tyle 
paluszków, ile widzisz przed sobą elementów. Połóż przed dzieckiem jeszcze dwa elementy. 
Powtórz pytanie: - Ile tym razem jest kurczątek? - Pokaż ile to jest, na paluszkach? 
 
 

Zabawa popołudniowa: 
Zabawa dźwiękonaśladowcza z elementami ruchu  „Odgłosy wiosny”. 
 
Rodzic odczytuje słowa rymowanki . Dziecko ilustruje ją ruchem według własnego pomysłu 
naśladując latające pszczoły, bociana chodzącego po łące i latającego ptaszka, a w 
odpowiednim momencie zatrzymuje się i wypowiada wyrazy dźwiękonaśladowcze: bzz, bzz, 
bzz; kle, kle, kle; fiu, fiu, fiu. 
 
Na skraju lasu, gdzie rosną bzy, 
latają pszczoły: bzz, bzz, bzz. 
Przyleciał bocian, zaraz coś zje. 
Nad stawem słychać: kle, kle, kle. 
I ptaszek na drzewie, ile ma tchu 
śpiewa wesoło: fiu, fiu, fiu. 
 
Źródło: „Vademecum przedszkolnych zabaw – wiosna. Gotowe elementy do  
              kreowania atrakcyjnych zajęć” – praca zbiorowa. 
 


