
PONIEDZIAŁEK 29. 03. 2021 r. 

Temat: „Wielkanocne zwyczaje” 

Przebieg: 

1. Rodzic czyta dziecku opowiadanie A. Galicy pt. „Bajeczka wielkanocna”. 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe kotki zaczęły wychylać się z pączków. 

-Jeszcze chwilę - mruczały wierzbowe kotki- daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

-Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty. 

Gdy na gałązce siedziało już całe stadko puszystych, kotków, Słońce powędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę 

jajka- puk- puk i przygrzewało mocno. 

- Stuk- stuk- zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki, żółty kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką. 

- Najwyższy czas- powiedziało- to dopiero byłoby wstyd, gdyby kurczątko nie 

zdążyło na Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami 

świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego zajączka. Złapało go za 

uszy i wyciągnęło na łąkę. 

-Już czas, Wielkanoc za pasem- odpowiedziało Słońce- a co to by były za święta bez 

wielkanocnego zajączka? Popilnuj kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę 

obudzić jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo?- dopytywały się zajączek kicając po łące.  

- Kogo? Kogo?- popiskiwało kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

- Kogo?- Kogo?- szumiały rozbudzone wierzbowe kotki. A Słońce wędrowało po 

niebie i rozglądało się dookoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło z kimś 

rozmawiać. 

- Wstawaj śpioszku- mówiło- baś, baś, już czas baś, baś.  Źródło: https://bielawa.naszemiasto.pl/koszyk-wielkanocny-jak-przygotowac-co-wlozyc/ar/c8-1787778 

A to "coś" odpowiedziało mu głosem dzwoneczka: dzeń- dzeń, dzeń- dzeń.    

Zajączek z kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe kotki pierwsze zobaczyły, że to "coś" ma śliczny biały 

kożuszek i jest bardzo małe. 

- Co to?- Co to?- zapytał zajączek. 

- Dlaczego tak dzwoni?- piszczał kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

- To już święta, święta, święta- szumiały wierzbowe kotki, a Słońce głaskało wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę: 

W Wielkanocny poranek 

dzwoni dzwonkiem baranek, 

a kurczątko z zającem 

podskakują na łące. 

Wielkanocne kotki, 

robiąc miny słodkie, 

już wyjrzały z pączka, 

siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

wierzbę pytają. 

 

https://bielawa.naszemiasto.pl/koszyk-wielkanocny-jak-przygotowac-co-wlozyc/ar/c8-1787778


Rozmowa na temat opowiadania. 

Pytania pomocnicze dla rodzica: Kogo obudziło wiosenne słonko? Dlaczego Słońce ich obudziło? 

Wspólne umieszczanie w koszyczku wielkanocnym elementów związanych ze świętami: 

bazi, kurczaczka, zajączka, baranka. Oglądanie zawartości koszyczka wielkanocnego- wyszukiwanie postaci 

o których była mowa w utworze. Zwrócenie uwagi na jego estetyczny wygląd- ozdobna serwetka, dekoracja 

z zielonych gałązek. 

2. Zabawa ruchowo- naśladowcza „Wielkanocny koszyk”. 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju w różnych kierunkach. Zatrzymuje się i na hasło rodzica: Jajka 

do koszyka!- kładzie się na podłodze i turla się swobodnie z boku na bok. Na hasło: Baranek do koszyka!- 

chodzi na czworakach i naśladuje beczenie baranka. Na hasło: Kurczaki do koszyka!- chodzi swobodnie, 

poruszając ramionami jak skrzydełkami i naśladuje głosy piskląt. 

Żródło: Przewodnik metodyczny „Przygoda z uśmiechem” 6-latek, wyd. WSiP. 

3. Pokoloruj i wytnij pisankę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Źródło: Kolorowanka Pisanka | Kolorowanki dla dzieci do druku (supercoloring.com) 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/pisanka-1


Zabawa popołudniowa: 

„Wielkanocny koszyk”- ćwiczenia logopedyczne w oparciu o tekst P. Siewiera- Kozłowskiej. Usprawnianie 

ruchomych narządów artykulacyjnych, pionizowanie i usprawnianie języka. 

 

Wiklinowy koszyk, w nim serwetka biała,   Język na chwilę zamieniamy w koszyk: 

        unosimy boki i przód języka do góry. 

W sobotni poranek mama szykowała.    

W koszyku baranek z cukrowym futerkiem   Cichym głosem udajemy baranka: beee, beee, beee. 

Macha chorągiewką i beczy przepięknie. 

Obok dwie pisanki: Wypychamy językiem policzki z jednej i z drugiej 

strony. 

Jedna ma kropeczki, Czubkiem języka rysujemy kropki na podniebieniu. 

Druga opleciona czerwona wstążką. Czubkiem języka rysujemy wstążeczkę wokół warg. 

Jest też mała babka z wierzchu lukrowana, Szeroki język, niczym lukier, zakrywa górną wargę. 

Którą mama piekła od samego rana. 

Przy babce- mazurek przez mamę zrobiony 

I żółtym kurczaczkiem zręcznie ozdobiony. 

Kurczaczek, choć z cukru, cicho popiskuje, Popiskujemy jak kurczaczek: pi, pi, pi. 

Bo koszyk jest mały i miejsca brakuje… Zamieniamy język w koszyk. 

Jest tam jeszcze chlebek i różne przyprawy, 

Kawałek kiełbaski, zając z czekolady; 

Jest pasztet i serek, jest też ćwikła z chrzanem! 

Oj, wszystko to zjemy w świąteczny poranek! 

Miłej zabawy dla wszystkich       

 

WTOREK 30. 03. 2021 r. 

Temat: „Wielkanocne zwyczaje” 

Przebieg: 

1. Rozwiązywanie zagadek „O Wielkanocy” E. Stadmuller. 

Co z niego wyrośnie? 

Trudno to powiedzieć. 

Musi je mamusia  

kokoszka wysiedzieć. (jajko) 

 

W farbkach wykapane,  

ręcznie malowane, 

kto by nie podziwiał 



świątecznych… (pisanek) 

 

W kopalni- twarda jak skała, 

w sklepie- czysta i biała. 

Wystarczy jej szczypta mała 

by zupa smaku nabrała. (sól) 

 

Tę z piasku stawiają 

dzieciaki na plaży, 

o tej wielkanocnej 

każdy łasuch marzy. (babka) 

 

Ten prawdziwy na hali 

najlepiej się czuje, 

ten cukrowy w świątecznym 

koszyku króluje. (baranek) 

 

2. „Baranek”- praca plastyczna. 

Przygotujcie: papier kolorowy i czarny, płatki kosmetyczne, klej, nożyczki. 

Na początek rodzic na czarnej kartce rysuje głowę baranka i nogi. Pomaga dziecku podczas wycinania 

elementy. Na kolorowej kartce, dziecko przykleja płatki kosmetyczne w taki sposób by powstał tułów 

naszego baranka. Poniżej doklejamy nogi. Następnie dziecko przykleja głowę do wcześniej wykonanego 

tułowia. Oczy możemy narysować, bądź też wyciąć z kolorowego papieru. Praca gotowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło:http://www.kreatywniewdomu.pl/2016/03/wielkanocne-baranki.html  

 

3. „Wydmuszki na start”- ćwiczenia oddechowe. 

Zarówno rodzic jak i dziecko, zgniatają kartkę papieru, tworząc kulkę. Siadają naprzeciwko siebie przy 

stole. „Wydmuszki” należy położyć blisko brzegu stołu, przy którym siedzicie. Na hasło rodzica: 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2016/03/wielkanocne-baranki.html


Wydmuszki startują!- zaczynają dmuchać na papierowe kulki, w ten sposób, by zderzyła się z kulką 

przeciwnika. 

 

 

Zabawa popołudniowa: 

„W koszyku”- zabawa ruchowa 

Dziecko stoi na dywanie, a rodzic rzuca piłkę do niego, wymieniając przy tym nazwy różnych produktów 

spożywczych. Jeśli dany produkt jest w koszyku wielkanocnym, dziecko łapie piłkę i odrzuca ją do rodzica, 

a jeśli produktu tam nie ma to dziecko nie może złapać piłki. 

Źródło: Przewodnik metodyczny” Plac zabaw” 4- latek, wyd. WSiP. 

Miłego dnia☺ 

 

ŚRODA 31. 03. 2021 r. 

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. 

Źródło: Przewodnik metodyczny ”Kolorowy start” 4-latek, wyd. MAC 

2. „Kurczątka, kurczątka”- ćwiczenia w liczeniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://pl.freepik.com/premium-wektory/piskleta-wielkanocne-wiosna-dziecka-kurczak-sliczny-zolty-kurczatko-i-smieszni-kurczaki-odizolowywal-

kreskowki-ilustraci-set_6287566.htm  

Rodzic wycina koła z obrazkami kurczątek (można zastąpić obrazki, po prostu żółtymi, papierowymi 

kółkami, klockami, czy też ulubionymi chrupkami dziecka). 

https://pl.freepik.com/premium-wektory/piskleta-wielkanocne-wiosna-dziecka-kurczak-sliczny-zolty-kurczatko-i-smieszni-kurczaki-odizolowywal-kreskowki-ilustraci-set_6287566.htm
https://pl.freepik.com/premium-wektory/piskleta-wielkanocne-wiosna-dziecka-kurczak-sliczny-zolty-kurczatko-i-smieszni-kurczaki-odizolowywal-kreskowki-ilustraci-set_6287566.htm
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/wielkanoc-kurczak&psig=AOvVaw2e1klzwGUBR7EOAZMH3cWu&ust=1585347312861000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCw0o-VuegCFQAAAAAdAAAAABAD


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? 

Następnie zabierz jeden element. Zapytaj:  

- Ile teraz zostało kurczątek? 

Zabawę może powtarzać według swojego uznania, dokładając elementy, lub je zabierając, zgodnie z 

indywidualnymi możliwościami dziecka w przeliczaniu przedmiotów. 

Źródło: Przewodnik metodyczny „Kolorowy strat” 4-latek, wyd. MAC 

3. Zabawa inscenizacyjna „Pieczemy ciasto” 

Rodzic proponuje dziecku wspólne pieczenie ciasta na niby. Dziecko siada na podłodze przed rodzicem. 

Wyobrażają sobie, że trzymają w rękach miskę, w której będą mieszały poszczególne składniki ciasta i 

kolejno dziecko naśladuje gesty rodzica: ucieranie mąki z masłem, otrzepywanie rąk z mąki, wycieranie o 

fartuszek, wbijanie czterech jajek- sięganie prawą ręką za lewe ramię, hop- uderzenie o ramię, stuk- 

rozbicie, chlup- wrzucenie jajka do miski, siup- wyrzucenie skorupki przez prawe ramię; zmiana ręki; 

wyrabianie rękami, wałkowanie, dodawanie rodzynek, wkładanie do foremki i pieczenie. Potem- wąchanie 

upieczonego ciasta i jedzenie. 

Źródło: Przewodnik metodyczny „Kolorowy strat” 4-latek, wyd. MAC 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa badawcza- „Jak jest zbudowane jajko?”. 

Rodzic rozbija jajko, dziecko ogląda jego zawartość. Wspólnie nazywają poszczególne części składowe: 

skorupka, białko, żółtko. Rodzic zwraca uwagę na zarodek i wyjaśnia dziecku, że kurczątka wykluwają się z 

jajek , w których są zarodki. 

Źródło: Przewodnik metodyczny „Kolorowy strat” 4-latek, wyd. MAC 

Życzymy miłej zabawy       

 

CZWARTEK 01. 04. 2021 r. 

Temat: Zabawy rytmiczne przy muzyce. 

Przebieg: 

1. „Prace w ogródku”- zabawa ruchowo naśladowcza. 

Dziecko porusza się w tempie wyklaskiwanym przez rodzica. Na mocne tupnięcie rodzica nogą, dziecko 

zatrzymuje się i naśladuje ruchem czynności wymieniane przez rodzica, np. przekopujemy grządki, 

zagrabiamy ziemię, wysiewamy nasiona, podlewamy rośliny, wyrywamy chwasty.  

Źródło: Przewodnik metodyczny „Przygoda z uśmiechem” 6-latek, wyd. WSiP 



2. Słuchanie piosenki „Wiosna w ogródku”- Fasolki 

Tekst i melodia piosenki znajdują się na: https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag 

 

„Wiosna w ogródku”- Fasolki 

1. Grabie i łopaty zimą spały w szopie 

Wiadomo , że wtedy grządek nikt nie kopie. 

Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała, 

Kiedy pracowały, ona planowała . 

 

Ref: Tu i tam zieleń dam. Szaro-bure zniknie. 

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie. 

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa, 

Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać. 

 

2. Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą. 

Grabie i łopaty męczą się i pocą. 

Taczki i konewki także się zwijają 

Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają. 

 

Ref: Tu i tam zieleń dam. Szaro-bure zniknie. 

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie. 

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa, 

Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać. (x2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://przedszkole22tg.pl/23-04-2020-czwartek-wiosenne-porzadki-w-ogrodku/   

http://przedszkole22tg.pl/23-04-2020-czwartek-wiosenne-porzadki-w-ogrodku/


 

3. Po wysłuchaniu piosenki rodzic omawia z dzieckiem treść piosenki a następnie wspólnie próbują 

ją zaśpiewać śpiewać oraz stworzyć do niej dowolny taniec. 

4. Zabawa rytmiczna do piosenki. Dziecko siada przed rodzicem, który mówi (w różnym tempie i 

różną dynamiką) teks piosenki. Rodzic jednocześnie rytmicznie klaszcze w ręce lub uderza o 

uda. Dziecko powtarza każdy rytm na zasadzie echa.  

5. „Sadzimy cebulkę” 

Przygotowujemy: małą doniczkę, cebulę, ziemię. 

Dziecko wsypują do swojej doniczki ziemię, sadzą swoja cebulkę. Rodzic wraz z dzieckiem 

przypominają, co roślinom potrzebne jest do wzrostu. Dziecko podlewa swoja cebulkę i ustawia 

doniczkę w wyznaczonym, nasłonecznionym miejscu w domu. Zachęcamy do wspólnych 

obserwacji. 

Zabawa popołudniowa: 

„Jeśli jesteś dziś szczęśliwy”- zabawa muzyczna.  

Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała. Dziecko wraz z rodzicem tańczy i śpiewa piosenkę  

zgodnie z instrukcją. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&vl=pl  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij raz… 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij dwa... 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy radość w sercu masz ogromną  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij trzy…  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij raz… 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij dwa....  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy radość w sercu masz ogromną  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij trzy…  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij raz... 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij dwa....  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy radość w sercu masz ogromną  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij trzy.. 

Życzymy miłej zabawy       

 

PIĄTEK 02. 04. 2021 r. 

Temat: „Gimnastyka dla smyka” 

Przebieg:  

Poznawanie i wyczuwanie własnego ciała 

1. Maszerowanie w różnych kierunkach z wysokim unoszeniem kolan. 

2. Podskakiwanie na jednej nodze. 

3. Chodzenie tyłem w siadzie podpartym. 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&vl=pl


4. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Ptaki w gniazdach”. 

Dziecko- ptak- porusza się swobodnie po pokoju, przy dźwiękach dowolnej muzyki. Podczas 

przerwy w muzyce- ptaki chowają się do gniazd (dziecko siada na podłodze w siadzie skrzyżnym). 

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

5. Zabawa- „Wycieczka”. 

Dziecko leży tyłem, a rodzic ciągnie je za nogi po pokoju. 

6. Ćwiczenie równowagi- „Bocian chodzi po łące” 

Dziecko maszeruje po pokoju z wysokim unoszeniem kolan, potem staje jednonóż i na i naśladuje 

klekot bociana: kle, kle, kle. Dziecko ćwiczy na zmianę, chód i stanie jednonóż na prawej i na lewej 

nodze. 

7. Zabawa z elementem przeskoku- „Kałuże”. 

Dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło kałuża-przeskakuje przez nią. 

8. Dziecko z rodzicem maszeruje po kole przy śpiewie ulubionej piosenki. 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa „Wiosno, czy to ty?” 

Rodzic wciela się w rolę pani Wiosny i mówi, co jako wiosna robi. Jeżeli dziecko uzna, że to prawda, to 

mówi: tak, a jeżeli z tym się nie zgadza, mówi: Nie, pani Wiosno. 

- Przynoszę ciepło i dłuższe dni. 

- Przylatuję ze mną bocian, szpak, skowronek, czajka… 

- Przynoszę przebiśniegi, sasanki, krokusy… 

- Przynoszę śnieg i wiatr. 

- Budzę zwierzęta z zimowego snu.. 

Źródło: Przewodnik metodyczny „Kolorowy start” 4-latek, wyd. MAC 

Bawcie się dobrze       

 

 

 

 


