
Tematyka na tydzień od 06.04. 2020 -  do 10.04. 2020 r. 

 

Tematyka kompleksowa tygodnia:  „Wielkanoc” 

 

Dzień 1- poniedziałek- „Przygotowania do Świąt” 

 

1. Ćwiczenia gimnastyczne: 

 

„Witamy się”- rodzic wita się w parze z dzieckiem: dłońmi, ramionami, stopami, 

kolanami, pośladkami. 

„ Poranek na wsi”- dziecko leży na brzuchu z rękami po głową, na umówiony dźwięk, 

wydany przez rodzica, dziecko wyprostowuje ręce i unosi je wraz z nogami nad 

podłogę. 

„ Sadzimy w polu”- pozycja stojąca w rozkroku, skłon do prawej nogi, wyprost, skłon 

do lewej nogi, wyprost. Powtarzamy 4 razy. 

 

2. „Bajeczka wielkanocna”- rodzic zaprasza dziecko do wysłuchania opowiadania Prosi, 

aby przygotowało kartkę i ołówek. Podczas słuchania utworu dziecko stara się 

zapamiętać, kogo budziło słońce i w jakiej kolejności. Odpowiedź można narysować w 

kolejności na kartce. 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki 

zaczęły wychylać się z pączków. 

− Jeszcze chwilkę – 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 gałęziach 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? – dopytywał 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 dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i 

zaczęło z kimś rozmawiać. 

− Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

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? – pytał 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: 

 

Rodzic zaprasza dzieci do rozmowy, przypominając, że mogą korzystać ze swoich notatek:  

Kogo najpierw obudziło słońce?  

Kto był drugi? Kto – trzeci? 

Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?  

Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?  

Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych? 

Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych? 

3. „Przygotowania do świąt”–  dziecko ruchem przedstawia czynność, jaką wykonuje się 

w domu przed świętami: odkurzanie, pieczenie, mycie  okien, ścieranie kurzu, trzepanie 



dywanów itp. Rodzic odgaduje, jaka to czynność. Jeśli dzieci ma trudności z 

wymyślaniem czynności, rodzic może przygotować obrazki przedstawiające je w sposób 

schematyczny. Następnie zamieniamy się rolami. 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str.40 

 

Praca z KP3. 40a (pierwsza strona) 

Dzieci dorysowują brakujące części palmy i pisanki. 

Praca z KP3.40b (druga strona) 

Dzieci przeliczają sylaby w zdaniach, zapisują ich liczby, przeliczają bazie, rysują „po tyle 

samo”. 

 

Dzień 2- wtorek- „Wielkanocne tradycje” 

 

1. Wielkanoc u języczka – zabawa rozwijająca aparat mowy. W czasie, gdy rodzic  czyta 

bajeczkę, dzieci wykonują ćwiczenia usprawniające narządy mowy. 

 

Wielkanoc u języczka 

 
Zbliża  się  Wielkanoc.  Trwają  przygotowania  do  świąt.  Pan  Języczek  postanawia  upiec  

ciasto.  Najpierw  do  miski  (dzieci  robią  z  języka  „miskę”  –  przód  i  boki  języka  unoszą  

tak,  by  na  środku  powstało wgłębienie ) wsypuje mąkę i cukier, dodaje masło (wysuwają 

język z buzi, a potem go chowają, przesuwając po górnej wardze, górnych zębach i 

podniebieniu). Następnie rozbija jaja (otwierają  szeroko  buzie,  kilkakrotnie  uderzają  

czubkiem  języka  w  jedno  miejsce  na  podniebieniu). Wszystkie  składniki miesza (obracają 

językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno uciera. Ciasto już się upiekło. Pan Języczek właśnie 

je ozdabia – polewa czekoladą (przesuwają czubkiem języka po podniebieniu w przód, w tył i w 

bok), obsypuje rodzynkami i orzechami(dotykają językiem każdego zęba najpierw na  górze,  a  

potem  na  dole).  Pan  Języczek  robi  sałatkę  warzywną.  Kroi  warzywa (wysuwają  język z 

buzi i szybko nim poruszają w kierunku nosa i brody), dodaje majonez, miesza, a potem próbuje. 

Sałatka jest pyszna (oblizują wargi ruchem okrężnym). Następnie pan Języczek maluje jaja – 

powoli wkłada je do kubeczków z barwnikami (przesuwają język po górnej wardze, górnych 

zębach i podniebieniu). Wyciąga pomalowane i dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychają 



powietrze nosem, wydychają buzią). Potem rysuje na jajach wzorki – kropki (dotykają językiem 

różnych miejsc na podniebieniu)i kółka (oblizują wargi ruchem okrężnym). Zaplata jeszcze 

koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykają  językiem  górnej  wargi,  prawego  kącika  ust,  

dolnej  wargi  i  lewego  kącika  ust) i  już  wszystko  do świąt przygotowane. Cieszy się pan 

Języczek (uśmiechają się szeroko, nie pokazując zębów), bo może już świętować. 

 

2. „Wielkanocna zabawa”- ( obrazki przedstawiające zajączka, baranka, kurczaka, 

pisankę) 

 

                                   

 

 

                                                         

 

Dziecko uważnie ogląda obrazki.  Co  one przedstawiają?  (zajączka,  baranka,  kurczaczka,  

pisankę).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw 

 

Dziecko porusza się w rytm muzyki w określony sposób. Będzie on zależał od ilustracji, którą 

wskaże rodzic. Obrazki mają przypisane zachowania: zajączek kica, baranek kłania się, 

kurczaczek  macha skrzydełkami  (rękami  ugiętymi  w  łokciach),  a  pisanka  obraca  się. 

Rodzic prosi dziecko  o  krótkie  wyjaśnienie,  z  czym  związane  są  te  obrazki.  Jakie  święta 

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw


związane z wiosną będziemy niedługo obchodzić? Jakie zwyczaje wielkanocne panują w 

waszych domach? Jak przygotowujecie  się do świąt Wielkanocnych? Z czym kojarzą się wam 

święta Wielkanocne? 

 

 

 

3. „Wielkanocna palma”- (kolorowy papier, bibuła, wstążki, bazie, bukszpan, 

gałązki, klej, nożyczki, drucik, taśma klejąca) 

   

 

Dzieci oglądają ilustrację wielkanocnych palm, a rodzic opowiada o tradycji palm 

wielkanocnych. Wspólnie wykonują  palmy z dostępnego materiału w domu. 

 

4. „Wielkanocne zwyczaje”- ( ilustracje przedstawiające palmy wielkanocne, pisanki i 

święconkę).  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Wspólnie omawiamy wielkanocne zwyczaje: święcenie palm, malowanie jajek, święcenie 

pokarmów, pokazując odpowiednie ilustracje.  

 

5. „Kaszubskie nuty” – zabawa słuchowo-wzrokowa.  

Dzieci otwierają KP3.41a i nazywają przedmioty widocznych na ilustracjach.                       

Słuchają piosenkę,  która  jest  wyliczanką  śpiewaną  w  języku  kaszubskim.  Kaszubi  

mieszkają  na  północy  Polski, nad morzem.  Dzieci starają się wskazywać palcem te ilustracje, 

o których  jest właśnie mowa w piosence. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4


Po wysłuchaniu piosenki dzieci  opowiadają o tym, czy łatwo było im rozpoznać znaczenie 

wszystkich słów. Dzieci powtarzają treść wyliczanki, wskazując ilustracje. Słuchają piosenkę 

raz jeszcze i próbują ją śpiewać.  

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str.41 

 

Praca  z KP3.41a –  podczas  słuchania  piosenki Kaszubskie nuty dzieci  pokazują  kolejne  

obrazki i próbują powtarzać nazwy przedstawionych na nich przedmiotów w języku 

kaszubskim. Naklejają  nalepki pod tymi obrazkami, które przedstawiają przedmioty nazwane 

podobnie w języku kaszubskim i polszczyźnie ogólnej. 

 

 

Dzień 3- środa- „Wielkanocny koszyczek” 

 

1. Ćwiczenia gimnastyczne:  

 

„Sadzimy w polu” – dziecko staje w rozkroku i wykonuje skłon do prawej nogi, prostuje 

się i robi skłon do lewej nogi. Ćwiczenia należy powtórzyć kilka razy.  

 

2. Legenda o białym baranku-  rodzic zaprasza dziecko do wysłuchania legendy o białym 

baranku: Zastanówcie się, proszę, podczas słuchania, o co pokłóciły się zwierzęta w 

koszyku. Postarajcie się zapamiętać co znalazło się w koszyku wielkanocnym. 

 

Legenda o białym baranku 

 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 

gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 

Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 

falujące piórka tak jak u kaczuszki. 



Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 

jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 

Dzieci na mój widok bardzo się radują 

i z mojego grzbietu cukier oblizują. 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 

jestem z czekolady – opowiada wkoło. 

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 

już na sam mój widok dzieciom ślinka leci.  

 

Rodzic prosi dziecko, by opowiedziało, co zapamiętało z wiersza. Jeśli dziecko ma trudność ze 

znalezieniem odpowiedzi na pytania zadane przed przeczytaniem wiersza, rodzic może 

przeczytać wybrany fragment jeszcze raz. 

Rodzic zaprasza dziecko do rozmowy:  

Kto gościł w wielkanocnym koszyku? 

O co pokłóciły się zwierzątka?  

Spróbuj przypomnieć sobie, jaki kolor miały pisanki w koszyku. 

Rodzic zachęca dziecko, by próbowało sformułować porównania. np. Zielony jak łąka, żółty 

jak..., czekoladowy jak... itp. Jeśli dziecko ma trudność ze znalezieniem odpowiedzi na pytanie, 

rodzic może przeczytać wybrany fragment jeszcze raz. 

 

3. „Wielkanocny koszyczek”-  praca plastyczna. 

Dowolną techniką przyozdabiamy wielkanocny koszyczek. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str. 41 

 

Praca z KP3.41 (druga strona) 

Dzieci doskonalą percepcję wzrokową, ćwiczą koordynację wzrokowo- ruchową, doskonalą 

sprawność grafomotoryczną. 

 

 

Dzień 4- czwartek- „Na świątecznym stole” 

 

 

1. „Wielkanocny stół”-  rodzic prosi dziecko, aby opowiedziało, jak wygląda nakrycie 

wielkanocnego stołu, jakie potraw na nim stoją, jakie znają tradycje rodzinne związane 

ze świątecznym śniadaniem. 

 

 

 

 

 

 



Następnie zaprasza dziecko do wysłuchania wiersza.  

 

Wielkanocny stół 

 

Nasz stół wielkanocny 

haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 

listeczków skrzydlatych 

lukrowana baba 

rozpycha się na nim, 

a przy babie – 

mazurek w owoce przybrany. 

Palmy – pachną jak łąka 

w samym środku lata. 

Siada mama przy stole, 

przy mamie tata. 

I my. 

Wiosna na nas 

zza firanek zerka, 

a pstrokate pisanki 

chcą tańczyć oberka. 

Wpuścimy wiosnę. 

Niech słońcem 

zabłyśnie nad stołem 

w wielkanocne świętowanie 

jak wiosna wesołe.  

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza:  

Jakie elementy dekoracyjne znajdują się na stole? 

Kto usiądzie przy stole?  

Czego brakuje na stole, a powinno się znaleźć zgodnie z tradycją wielkanocną?  

 



Następnie rodzic wspólnie z dzieckiem przypomina symbolikę niektórych produktów 

znajdujących się na stole. Prezentujemy także dziecku, jak prawidłowo ułożyć sztućce na 

stole ( łyżka i nóż po prawej stronie talerza, widelec po lewej stronie itp.). 

Pisanka – symbol życia. 

Baranek – symbol zmartwychwstania Chrystusa. 

Chorągiewka – znak zwycięstwa. 

Palmy – nawiązują do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania go przez mieszkańców 

miasta. Świąteczne palmy miały zapewnić dobre plony, chronić przed pożarami i chorobami. 

Bazie – spożywano, gdyż wierzono, że chroni to przed bólem i dodaje sił. Są symbolem 

budzącej się wiosny. 

 

 

 

2. „Wielkanocne obliczenia”– zabawa matematyczna (liczmany, np. nakrętki po 

napojach). 

 
Dzieci siadają przy stolikach, na których leża liczmany, np. nakrętki po napojach. Rodzic 

podaje treść zadania, dzieci obliczają za pomocą liczmanów: 

 

W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, tata, ciocia 

Basia z wujkiem Piotrem i dwiema córeczkami, babcia Frania i mały Michaś. 

Ile osób siadło do świątecznego śniadania? 



 

Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili przyszedł Maciek 

i zjadł 2 migdały.  

Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka? 

 

Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa.  

Ile jajek zostało na stole? 

 

Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte kwiaty i 4 

fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły.  

Ile kwiatów zostało na palmie?  

 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str.42 

 

Praca z KP3. 42a (pierwsza strona) 

Dzieci rysują pisanki po śladzie, naklejają sztućce obok talerzy. 

Praca z KP3. 42b (druga strona) 

Dzieci kolorują ilustrację zgodnie z kodem, piszą po śladzie wyraz Wielkanoc. 

 

 

Dzień 5- piątek- „Pisanki, kraszanki, malowane jaja” 

 

1. „Bajka o pisankach”- rodzic zaprasza dziecko do wysłuchania bajki. 

 

Zniosła Kura cztery Jajka. – Ko-ko-ko – zagdakała zadowolona – leżcie tu cichutko, to nikt was 

nie znajdzie – i poszła szukać ziarenek na podwórku.  

Ale Jajka, jak to Jajka, myślały, że są mądrzejsze od kury, i zamiast leżeć cichutko, turlały się 

i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je Kot.  

− Miau – powiedział, przyglądając się Jajkom – cztery świeżutkie Jajka, będzie z was pyszna 

jajecznica, miau!  

− Nie, nie, nie! – trzęsły się ze strachu Jajka – nie chcemy skończyć na patelni.  

− Ale co robić, co robić? – postukiwały się skorupkami.  



− Ja uciekam – zawołało pierwsze Jajko i poturlało się przed siebie – nie dam się usmażyć! A 

po chwili wróciło, wesoło podśpiewując: Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi 

jajecznicy z takiej biedroneczki.  

− Co się stało, co się stało? – dopytywały się pozostałe Jajka.  

− Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie jestem już zwyczajnym Jajkiem, 

tylko wielkanocną pisanką.  

− Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak szybko, jak umiało, by po chwili 

wrócić i zaśpiewać grubym głosem: To nie jajko tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. 

I rzeczywiście, jajko wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto-czarne paski.  

I ja też i ja też – wołało trzecie Jajko, turlając się wesoło.  

− Ciekawe, co ono wymyśli? – zastanawiały się Jajko – Biedronka, Jajko – Tygrys i Jajko 

– Jako? I wtedy właśnie wróciło trzecie, całe zieloniutkie, śmiejąc się i popiskując. Jestem 

żabka, każdy to wie, czy ktoś zieloną żabkę zje? – Nie!  

− Jajko – Biedronka, Jajko – Tygrys i Jajko – Żabka były z siebie bardzo zadowolone. Tylko 

czwarte leżało i trzęsło się ze strachu.  

− Pośpiesz się – mówiły kolorowe Pisanki do czwartego Jajka – bo będzie za późno. I 

właśnie wtedy nadszedł Kot.  

− Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno Jajko? – mruczał niezadowolony – trudno, 

zrobię jajecznicę tylko z jednego Jajka – i pomaszerował do kuchni po patelnię.  

Czwarte Jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, że aż zaczęła pękać na nim skorupka.  

− Ojej, ojej, ratunku! – wołały przestraszone Pisanki – teraz już na pewno zrobi z ciebie  

jajecznicę.  

− Trach, trach, trach – pękała skorupka na czwartym Jajku, aż pękła na drobne kawałki i... 

wyszedł z niej malutki, puszysty, żółty kurczaczek.  

Otrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne oczka, przyglądając się kolorowym 

pisankom. Po chwili podreptał w kierunku cukrowego Baranka, popiskując cichutko:  

Wielkanocna bajka – wyklułem się z jajka.  

Już cukrowy Baranek czeka na mnie od rana.  

A w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku. 

 

Rozmowa na temat opowiadania: Ile jajek zniosła kura? 

Dlaczego jajka uciekły?  

Co się przydarzyło każdemu jajku?  



2. „Nie tylko pisanki”- przygotowujemy napisy, które dziecko stara się przeczytać ( 

drapanka, kraszanka, pisanka, oklejanka).  

 

 

DRAPANKA             KRASZANKA                PISANKA            OKLEJANKA 

 

Dzieci powtarzają nazwy, dzieląc je na sylaby. Następnie dziecko liczy sylaby w każdej 

nazwie. Rodzic prosi, aby dziecko opowiedziało o skojarzeniach, jakie ma dziecko z tymi 

nazwami. Zadajemy dziecku pytania: Jak myślisz, czy można z tych nazw odczytać, w jaki 

sposób zostały udekorowane jajka? Czy potrafisz je rozpoznać na ilustracji?  

 

1. Drapanki 

 

 

       

2. Kraszanki 

 



 

3. Pisanki 

 

 

 

 

 

4. Oklejanki 

 

 

 

 

 



Rodzic porządkuje wypowiedzi dziecka w taki sposób, aby podkreślić, ze drapanki 

powstają poprzez drapanie wzoru szpilką na barwionym jajku, kraszanki- są barwione 

na czerwono, pisanki- tworzymy poprzez malowanie woskiem i farbowanie jaj, 

oklejanka- przyklejamy sitowie, płatki kwiatów, włóczkę . Tradycyjne pisanki 

możemy spotkać w wielu regionach Polski.  

 

3. „Nasze pisanki”- zabawa plastyczna ( potrzebne będą jajka ugotowane na twardo, 

mazaki, kolorowa włóczka, bibuła, klej, ozdoby itp.) 

Rodzic przygotowuje na stoliku przedmioty potrzebne do ozdabiania jajek wybraną 

techniką: np. kolorowanie mazakami, oklejanie włóczką, oklejanie kolorową bibułą. 

Wspólnie ozdabiamy ugotowane na twardo i ostudzone jajka. Na koniec prezentujemy 

swoje prace.  

 

Czekam na zdjęcia Waszych pięknie ozdobionych jajeczek! 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str.43 

 

Praca z KP3. 43a (pierwsza strona) 

Dzieci rozwiązują sudoku obrazkowe, wycinają jajka po śladzie. 

Praca z KP3.43b (druga strona) 

Dzieci wykreślają niepasujące napisy lub obrazki, czytają wyrazy. 

 

 

 


