
WITAM DZIECIACZKI – GRUPA II PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA NA KOLEJNY TYDZIEŃ, KTÓRE 

MOŻEMY WYKONYWAĆ W DOMKU. TYM RAZEM TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z WIELKANOCĄ.  

DO DZIEŁA… 

PRACE WYKONANE,GRAFICZNE,MATEMATYCZNE, PLASTYCZNE SKŁADAMY W TECZKACH,  

A JAK JUŻ SIĘ SPOTKAMY W PRZEDSZKOLU, TO SOBIE CHĘTNIE WSZYSTKO OMÓWIMY I  

ZROBIMY WYSTAWĘ PRAC.  

MOŻEMY ZROBIĆ ZDJĘCIE, KIEDY TWORZYMY RÓŻNE ARCYDZIEŁA I WYSYŁAĆ PANI SMS LUB  

WHATSAPPEM. GORĄCO POZDRAWIAM I CZEKAM…  

 

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU, WIĘC 

ZACHĘCAM DO SAMODZIELNYCH ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE JAK BĘDZIE CIEPŁO. 

 
Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem  

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 29  

- „Skaczące pisanki” – dziecko staje na wyznaczonej linii i skacze do końca sali naśladując skaczące żabki. 

Po drodze wykonują obrót dookoła siebie.  

– „Zające na łące” – dzieci wykonują zajęcze skoki (w przysiadzie – pierwsze ręce, później nogi) do 

wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonują obrót dookoła siebie. 

 

-„Jajko na łyżce” – Możemy pobawić się z mamą, tatą a nawet całą rodzinką. Tworzymy jeden zespół i 

ustawiamy się jedno za drugim. Odległości ok. 3m. pokonujemy trzymając łyżkę, a na niej gotowane 

jajko, zawracając w wyznaczonym miejscu oddajemy łyżkę z jajkiem kolejnej osobie.  

• łyżka, jajko  

– „Mówiąca pisanka” – stajemy w kole i zamieniamy się w pisanki. Rzucamy piłkę, pierwszy gracz łapie 

piłkę i czeka na hasło, np. Rzuć kucając!, Rzuć siedząc!, Rzuć podskakując w górę!.itd.  

• piłka 

- „Koło gimnastyczne”– bawimy się w wyliczankę „Raz, dwa ,trzy ćwiczenie pokażesz ty”, na kogo 

wypadnie ta osoba pokazuje ćwiczenie gimnastyczne i wspólnie wszyscy wykonują np. pięć przysiadów, 

dwa pajacyki, trzy skłony, sześć podskoków na jednej nodze, itd 



DZIEŃ PIERWSZY – WIELKANOC ZA PASEM 

1.Słuchanie wiersza Bożeny Formy „Wielkanoc” i oglądanie bajeczki pt.”Wielkanoc”  

Bajeczka: 

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU 

Wielkanoc  

Święta za pasem,  

do pracy się bierzemy,  

mazurki i baby smaczne upieczemy.  

Pisanki, kraszanki razem dziś robimy,  

wszystkie kolorowe, bardzo się cieszymy.  

Upiekliśmy z ciasta, baranka, zajączka,  

z posianej rzeżuchy będzie piękna łączka.  

W glinianym wazonie bazie i żonkile,  

a na nich z papieru kurczątka przemiłe.  

 

Rozmowa z dzieckiem na temat wielkanocnych zwyczajów wymienionych w wierszu.  

2.Zabawa „Wielkanoc kojarzy mi się z...” – kończenie zdania. Bierzemy drewniane jajeczko i 

zaczynamy rundę w kole. Mówimy: Wielkanoc kojarzy mi się z... i przekazuje jajko osobie 

siedzącej po prawej stronie. Ta kończy zdanie i podaje jajko kolejnej osobie. W zabawę mogą się 

bawić nawet dwie osoby.  

• drewniane, plastikowe jajko 

3. „Kurki i kurczęta” – zabawa orientacyjno-porządkowa przy dowolnej muzyce. Jedna osoba  

jest kurką, natomiast druga – kurczęciem. Gdy gra muzyka, osoby, które są kurczętami, 

naśladują sposób poruszania się kurcząt (spacerują, podskakują, machają „skrzydełkami”, 

grzebią „pazurkami”). Gdy muzyka milknie – szybko chowają się pod „skrzydłami” kury. 

Zabawę należy powtórzyć kilka razy.  

• CD z muzyką dla dzieci 

Piosenka do zabawy i śpiewania – Kurki i kurczęta 

https://www.bing.com/videos/search?q=piosenki+o+kurczaku 

 

4.Praca plastyczna  

Pokoloruj obrazek – technika dowolna. Można użyć kredek, pisaków, farb. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU


 

 

                    WESOŁYCH ŚWIĄT 



5.Sadzimy rzeżuszkę na świąteczny stół - praca dla chętnych.  

Rozkładamy na tackę watę, polewamy wodą, na mokrą watę wysypujemy rzeżuchę, stawiamy  

w słonecznym i ciepłym miejscu. Obserwujemy ją jak rośnie, podlewając codziennie. Nadmiar 

wody wylewamy.   

• nasiona rzeżuchy, wata, woda, tacka, naczynie szklane lub plastikowe• 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ DRUGI – ALE JAJA 

1.„Wielkanocne jajka” – porównywanie różnego rodzaju jajek dekoracyjnych.  
(różnego rodzaju jajka dekoracyjne lub ich zdjęcia (kraszanki, pisanki, wydmuszki) 

Dzieci wypowiadają się, z jakim produktem spożywczym najsilniej kojarzy im się Wielkanoc oraz 

czego symbolem jest jajko.  

Jajko – to symbol życia i zwycięstwa nad śmiercią, podzielenie się jajkiem miało umacniać więzi 

rodzinne. 

Jeżeli mamy w domu pokazujemy dzieciom różnego rodzaju jajka: kraszanki , pisanki, wydmuszki 

itp.(mogą być zdjęcia). Dzieci porównują je, wskazują podobieństwa i różnice między nimi. 

KRASZANKI 

 

 

 

PISANKI  

 

 



WYDMUSZKI  

 

 

   

   

      



2„Jak barwimy jajka?”  
 
( 2 jajka ugotowane na twardo, suche łupinki cebuli, obierki z buraka, słoik) 

Dzieci zgadują jak uzyskać dany kolor kraszanki. 

brązowy – suche łupinki cebuli 

różowy – obierki z buraka 

Przy pomocy rodziców dzieci farbują jajka. Efekt farbowania oceniamy wieczorem. 

Nowinki o barwieniu jajek, jak można otrzymać inne kolory.  

– żółty – suche łupinki cebuli  

– czerwony – kora dębu, owoce czarnego bzu, suszone jagody,  

– różowy – sok z buraka  

– pomarańczowy – marchew, dynia  

– brązowy – łupiny orzecha  

– niebieski – owoce tarniny  

– fioletowy – płatki ciemnej malwy  

– zielony – trawa, pokrzywa  

– czarny – wygotowane olchowe szyszki  

 

3. „Pisanka ” – puzzle, praca plastyczna. 
 

Dziecko koloruje pisankę , wycina ją i przecina na 4 – 6 części. Samodzielnie ją składa i przykleja 

na białą kartkę.  

( kredki, nożyczki, kartka ) 

 

Możemy dziecku powiedzieć, jakie są powiedzenia i przysłowia związane z jajkami: 

– Jajko mądrzejsze od kury. 

– Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. 

– Kura znosząca złote jajka.  

 

 

 



 
 
 
 

 



4.„Dywanowe pisanki” – zabawa manualna.  
 
(pasek lub skakanka, nakrętki, druciki kreatywne, patyczki po lodach, sznurki). 

 

Dzieci rozkładają na dywanie pasek, sznurek lub skakankę w kształcie pisanki – i ozdabiają je 

otrzymanymi materiałami. 

5. Praca plastyczna dla chętnych „Jajka z pianki do golenia”. Dzieci wykonują jajka z pianki do 

golenia wyciśniętej na karton i zabarwionej barwnikiem. Maczają w niej sylwety jaj i tworzą na 

nich wzorki wykałaczką lub patyczkiem do uszu. Na koniec pozostawiają pracę do wyschnięcia.  

• pianka do golenia, kartonik, barwniki, sylwety jaj, wykałaczki lub patyczki do uszu. 

 

DZIEŃ TRZECI -CO SIĘ KRYJE W ŚWIĘCONCE 

1. „Co włożysz do koszyczka?”  

Oglądamy filmik i słuchamy piosenki.– rozmowa na temat przygotowania koszyczka 

wielkanocnego do święcenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ 

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

Rodzic jeszcze raz krótko wyjaśnia znaczenie poszczególnych potraw w koszyczku: 

– chleb – symbolizuje ciało Pana Jezusa, a także dobrobyt 

– jajko – to symbol życia i zwycięstwa nad śmiercią, podzielenie się jajkiem miało umacniać więzi 

rodzinne 

– wędlina – miała zapewnić płodność i zdrowie 

– sól – to symbol oczyszczenia, miała chronić przed złem 

– chrzan – miał zapewniać siłę fizyczną  

– ciasto (babka) – symbolizuje umiejętności i doskonałość  

 

Na  zdjęciach  znajdują się  pokarmy, które powinny znaleźć się w koszyczku (chleb, jajko,  

wędlina, chrzan, ciasto, sól). Dzieci mają podać nazwy wszystkich produktów i dzielą je na 

sylaby, wyodrębniają pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie ( dzieci, które potrafią dzielą wyraz na 

głoski).  

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ


                                                    

                              

 

               

 
 
 
 
 
2.Koszyczek wielkanocny – praca plastyczna. 
( kredki, farby, nożyczki, plastelina lub reklamy gazetek i klej ) 

 
Dziecko koloruje koszyczek lub maluje farbami i wypełnia go pokarmami świątecznymi 
ulepionymi z plasteliny lub wyciętymi z reklam. 

 

 



 

 

KOSZYCZEK WIELKANOCNY 
 

 



3.Emocje – zadowolenie i niezadowolenie.  

Dzieci odpowiadają na pytania: Co to znaczy czuć zadowolenie? W jakich sytuacjach można być 

zadowolonym? Co to znaczy być niezadowolonym? W jakich sytuacjach można się tak czuć? 

Jakie są te uczucia – przyjemne czy nieprzyjemne? Które z tych uczuć towarzyszy tobie  

podczas oczekiwania na Wielkanoc? Dlaczego się tak czujecie?  

4.„Świąteczne przygotowania” – układanie historyjki obrazkowej. 

 

 
 
 

Dziecko układa historyjkę, opowiada i wyjaśnia jak czuli się jej bohaterowie – czy czuli 
zadowolenie, czy niezadowolenie.  
 
 
6.,,Pisanki” – zabawa matematyczna. 
 
Dziecka przelicza w każdym okienku pisanki i koloruje cyfrę, która jej odpowiada. 

Możemy zadawać pytania: 
- których pisanek jest najmniej? 
- których jest najwięcej? 
- ile jest razem zielonych? 
- ile jest razem niebieskich i fioletowych? Itd. 



 

 



DZIEŃ CZWARTY – ŚWIĄTECZNY STÓŁ 

1.„Stół wielkanocny” – dziecko opowiada o zdjęciach stołów nakrytych na różne okoliczności. 

Ma za zadanie wybrać ten stół, który jest nakryty do śniadania wielkanocnego i nazwać potrawy 

widoczne na zdjęciu. Wyrazy : babka, mazurek, jajka, kiełbasa, szynka możemy podzielić na 

sylaby i głoski.  

                      

 

 

 

 



 

 

 

• Wierszyk „Wielkanocny stół” – Pytanko do wiersza. Po co ludzie spotykają się przy 

świątecznym stole? Jak spędzają te święta?  

 

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,  

A przy mamie tata.  

I my.  

Wiosna na nas zza firanek zerka, 

a pstrokate pisanki chcą tańczyć oberka.  

Wpuśćmy wiosnę,  

Niech słońcem zabłyśnie nad stołem  

w wielkanocne świętowanie jak wiosna wesołe!  

 

2.„Wielkanocne kwiaty” – Pytanko: Co oprócz potraw może się znaleźć na świątecznym stole? 

Jakie kwiaty kojarzą ci się z Wielkanocą?  

- hiacynty, krokusy, żonkile, tulipany, forsycja.  

 



            

 

         

 

3. Wykonanie stroików na stół wielkanocny – praca plastyczna.  

Dzieci wykonują stroiki na stół wielkanocny. Możemy do tego użyć np. rolki od papieru 

toaletowego, bibuły, krepiny, różne dekoracje jaki posiadamy w domku, wstążeczki, jajeczka, 

druciki, nożyczki, kleje.   

 

4. „Wielkanocne jajka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Rozkładamy na dywanie skakankę w kształcie jajka. Gdy muzyka gra, dziecko poruszają się 

pomiędzy skakanką. Kiedy muzyka ustaje, dziecko wskakuje do jajeczka .  

• skakana, pasek, sznurek, CD •  

 

 



DZIEŃ PIĄTY – WIELKANOCNE ZWYCZAJE 

https://www.bing.com/videos/search?q=wielkanocne+zwyczaje 

1.„Zbieramy jajeczka” – zabawa matematyczno-ruchowa z elementem pantomimy. 
 
( kolorowe jajeczka, pisanki , tablica, kreda, kartki, pisaki) 

Rodzic chowa w różnych miejscach w pokoju jajka-pisanki. Dzieci jak najszybciej zbierają je do 

koszyczka. Zadaniem dzieci jest odczytanie cyfry, którą rodzic napisał na tablicy lub kartce i 

przeliczenie, ile zabrały jajek. Następnie za pomocą mimiki i gestów okazują swoje zadowolenie 

lub niezadowolenie w zależności od tego, czy udało im się zebrać więcej czy mniej jajek niż 

wskazuje cyfra zapisana na tablicy.  

Zabawę powtarzamy kilkukrotnie.  

Do zapisywania cyfr na tabliczce można również zaangażować dzieci.  

2. Jajeczka – ćwiczenia graficzne. 

 

 

 

 



3. Śmigus dyngus – rozmawiamy z dzieckiem na temat zwyczaju oblewania się wodą i jego 

pochodzenia.  

https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U 

4. „Pamiątki z wielkanocnego śniadania” – praca plastyczna dla chętnych z masy solnej. 

Wykonanie wielkanocnych prezentów dla rodziny.  

Do przeprowadzenia zadania jest potrzebna masa solna.  

Rzeczy, których potrzebujesz 

MASA SOLNA: 1 szklanka mąki, pół szklanki soli, pół szklanki wody, POZOSTAŁE RZECZY: wałek 

do ciasta, linijka, foremka w kształcie jajka, zajączka, baranka, łopatka, słomka do picia (do 

zrobienia dziurek), papier pergaminowy, farba akrylowa w aerozolu, pisak, sznurek lub wstążka. 

1.Wymieszaj razem mąkę, sól i wodę. Ugniataj, aż ciasto będzie miało gładką konsystencję.  
2.Rozwałkuj ciasto na grubość około 6 mm i wytnij z niego różne wielkanocne kształty za 
pomocą foremki.  
3.Wykrojone kształty połóż na blasze wyłożonej papierem pergaminowym. W każdej ozdobie 
zrób dziurkę za pomocą słomki do picia.  
4.Ozdoby włóż do piekarnika i susz w temperaturze 120 stopni przez około 2 godziny.  
5.Jak już ozdoby z masy solnej dokładnie wyschną i ostygną to pora je pomalować. Najszybciej 
robi się to za pomocą farby w sprayu jednak zwykła farba akrylowa również będzie dobra.  
6. Poczekaj, aż farba dokładnie wyschnie. Za pomocą pisaka zrób na ozdobach różne wzorki.   

7. Przepleć przez otwór sznurek lub wstążkę, zrób pętelkę i zawieś. Wesołych Świąt!  

 

 

            
 

 

https://tipy.interia.pl/18404,121167,.html
https://tipy.interia.pl/18404,121168,.html


5.„Wielkanoc inaczej” –  w różnych miejscach świata: 

– USA – wyścigi jajek;  

– Francja – robienie gigantycznego omleta;  

– Indie – tworzenie latarni, kwiatków z bibuły dla przyjaciół;  

– Bermudy – robienie latawców.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=V0xQxynIxDo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V0xQxynIxDo

