
Tematyka tygodnia od 29.03.2021 do 02.04.2021 r 

„Święta, święta, biją dzwony” 

 

Temat 1- „Poznajemy tradycję” 

 

„Jajo” – zabawa integracyjna z rymowanką (potrzebne będzie styropianowe jajko i 

mazaki). 

Siadamy w kole, (pośrodku koła leżą kolorowe mazaki), z ręki do ręki podajemy sobie 

styropianowe jajko, recytując rymowankę. Osoba, która dostanie jajo, na hasło: trzy! – 

ozdabia je, rysując na nim mazakami trzy dowolne kropki. Zabawę kontynuujemy do 

momentu, aż jajo będzie całe ozdobione. 

 

Rymowanka: 

Zwykłe jajo krąży w kole 

i narzeka na swą dolę. 

Chce na święta być pisanką, 

kolorową nakrapianą. 

Gdy dostaniesz jajo ty, 

rysuj na nim kropki trzy! 

 

„Wielkanocny stół” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat tradycji wielkanocnych. 

 

Wielkanocny stół już obrusem nakryty, 

w rzeżuszce baranek cukrowy ukryty. 

Na środku święconka, a w niej pisanki 

jajka zdobione we wzorki i plamki. 

W wazonie świątecznie się prezentują 

bazie, co kotki swe pokazują. 

Już na talerzach kiełbasa biała, 

zalana barszczem jest prawie cała. 

A tam mazurek – wypiek świąteczny, 



posyła babie ukłon serdeczny. 

Tuż obok talerz – jajka w nim siedzą, 

wraz z życzeniami bliscy je zjedzą... 

Już na śniadanie goście przybyli 

na stole symbole tradycji odkryli. 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu: 

O jakim święcie jest mowa w wierszu? 

Czym nakryty był stół? 

Co znajdowało się na świątecznym stole? 

Po co na święta Wielkanocne szykuje się jajka? 

Jak myślisz, co to jest tradycja? 

Czy według ciebie jest ważna, dlaczego? 

Jakie znasz inne tradycje związane z Wielkanocą, o których nie było mowy w wierszu? 

 

„Szykujemy wielkanocny stół” – zabawa tematyczna. 

Dziecko wraz z rodzicem szykuje dla misiów i lalek wielkanocny stół. Można do tego 

wykorzystać biały obrusik, zabawkowe naczynia i sztućce, zabawkowe produkty spożywcze 

lub ilustracje przedstawiające potrawy wielkanocne, pisanki, wazon z baziami, cukrowy 

baranek, spodek z rzeżuchą, miśki i lalki. 

  

 

 

WESOŁEJ ZABAWY! 



 

Temat 1- „Przygotowania do świąt” 

 

„Kotki czy kot?” – zabawa tematyczna. 

Rodzic pokazuje dziecku maskotkę kota i gałązkę bazi lub ich ilustracje. Dziecko podaje 

nazwy tych przedmiotów i opisuje ich wygląd, zwracając szczególną uwagę na 

podobieństwa między kotem a kotkami bazi. 

  

                     

 

 

„Kolorowe bazie” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat utworu. 

 

W wielkanocny dzień do domu 

przyszły białe bazie w gości, 

by pisankom po kryjomu 

kolorów zazdrościć. 

Bo ich nie pomalowano, 



nikt o baziach nie pamiętał, 

choć też chciały na Wielkanoc 

przywdziać strój od święta. 

Nie chcą się już dłużej bielić, 

chcą w zieleni żyć, w purpurze! 

Czyż są gorsze aniżeli 

zwykłe jajko kurze? 

Aż z lusterka przyfrunęła 

malusieńka, śmieszna tęcza. 

Zaraz wzięła się do dzieła, 

by je poupiększać! (…) 

Ubarwiła każdą baźkę 

mała tęcza uśmiechnięta! 

I dopiero wtedy właśnie 

zaczęły się święta. 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu: 

Kto przyszedł w wielkanocny poranek do domu? 

Po co przyszły bazie? 

Czy bazie mogą chodzić? 

Komu zazdrościły? 

Kto pomalował bazie? 

Jakie stały się bazie? 

Czy historia przedstawiona w wierszu mogła się zdarzyć naprawdę? 

 

„Bazie” – praca plastyczna. 

 

Dziecko koloruje wazon dowolnym kolorem. Gałązki kolorem brązowym, natomiast miejsce 

„kotków” może wykleić białą i szarą plasteliną. 

 

 



 

 

 

 

Temat 3- „Kolorowe pisanki” 



        

 „Jajko” – rozwiązanie zagadki M. Szeląg. 

 

Na wsi je znajdziesz w każdym kurniku, 

a na Wielkanoc w świątecznym stroiku. 

Dobre na twardo, na miękko, smażone, 

pisanką się staje, gdy jest zdobione. 

 

 „Kolorowe jajka” – wycinanie. 

Dziecko wycina kolorowe jajka. Dzieci młodsze nie potrafią jeszcze dobrze wycinać, więc w 

tej czynności pomaga rodzic. 

 

 

„Liczymy jajeczka” – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. 

Dzieci biorą po 6 wyciętych z papieru jajek. Rodzic podaje różne działania, np. mówi: 



Ile to jest dwie pisanki dodać dwie pisanki? 

Dzieci dokładają lub odejmują sylwety jajek i podają wynik. 

 

 

Temat 4: „Wielkanocna piosenka” 

 

„Wielkanocne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych M. Szeląg. 

( dzieci rozwiązują zagadkę i  wskazują odpowiednią ilustrację ) 

 

Baranek 

Położyły go obok rzeżuchy 

w wielkanocnym koszyku maluchy. 

Dołożyły pięć pisanek: 

„Niech się cieszy, nasz…!” 

 

Koszyczek wielkanocny 

W nim baranek i pisanki, 

wielkanocne niespodzianki. 

W nim też kurczak się ukrywa, 

jak ten koszyk się nazywa? 

 

Baba wielkanocna 

Słodkim lukrem jest polana, 

na Wielkanoc jest podana. 

 

Pisanki 

Na Wielkanoc jajka zdobię, 



różne szlaczki na nich robię. 

Dodam także naklejanki i tak z jajek są... 

 

      

 

   

 

 

Zabawa ruchowa: 

"Zanieś koszyczek" - zabawa równoważna. 

Rodzic zaznacza sznurkiem lub tasiemką dwie linie w odległości 5-6 kroków. Między 

nimi przykleja taśmą czarne kartki- kamienie w odległości nieprzekraczającej kroku 

dziecka. Na jednej linii stoi dziecko, a na drugiej stoi stolik. Dziecko musi  przejść po 

"kamieniach" do stolika i położyć na nim pisankę, którą będzie niósł w koszyczku. Jeżeli 

pisanka wypadnie po drodze, to trzeba wrócić na linię startu i powtórzyć ćwiczenie 

"Jajko"- masażyk, rysowanie palcem po plecach drugiej osoby. 

Tu kropka, (stuka lekko palcami w plecy osoby siedzącej przed nim) 



tam kreska, ("maluje" kreski) 

tu kropka różowa, (ponownie stuka lekko palcami w plecy) 

pisanka niebieska, ("maluje" kółko) 

pisanka gotowa. ("maluje" duże jajko) 

Następnie dziecko zamienia się miejscami z rodzicem. 

 

 

„Śniadanko baranka” – dzieci słuchają piosenki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3kh-dCBZBLI 

 

I. Królik chrupie marchew, myszka zjada serek. 

Kotek pije mleko, kości je Azorek. 

Teraz spytam, czy ktoś wie, co baranek je? 

Ref.: Baś, baś baranku, chodź na śniadanko, 

Mam tu dla ciebie trawę i sianko. 

Baś, baś baranku, pachnące sianko 

Nie mów meee, nie mów beee 

Tylko jedz. 

II. Misie lubią miodek, ziarna kurka dziobie. 

Dzieci kaszkę z mlekiem zajadają sobie. 

Teraz spytam, czy ktoś wie, co baranek je? 

Ref.: Baś, baś baranku... 

 

Rodzic pyta: Kto jest bohaterem piosenki? 

Jakie jeszcze zwierzęta były wymienione w piosence? 

Co je na śniadanko baranek, a co inne zwierzęta z piosenki? 

https://www.youtube.com/watch?v=3kh-dCBZBLI


Czy piosenka jest wesoła, czy smutna? 

 

Ćwiczenie grafomotoryczne. Dzieci rysują po śladzie baranka. Pod barankiem 

przyklejają trawę z zielonej włóczki. 

 

 

 

 

Temat 5-”Co znajdę pod skorupką?” 

 

„O jajkach słów kilka” – rozmowa kierowana na podstawie ilustracji na temat jaj 

znoszonych przez różne ptaki. 



Rodzic prezentuje napis jajko do czytania globalnego. Rozmawia z dziećmi na temat 

wielkości i wyglądu jaj znoszonych przez różne ptaki (przepiórka znosi małe nakrapiane 

jajko, kura, kaczka większe a struś – największe), pokazuje ilustracje przedstawiające jaja. 

 

                 Jajko kurze 

                Jajko kacze 

 

 

 

          Jajka przepiórcze 



            Jajko strusia 

 

 

„Co znajdę pod skorupką?” – zabawa badawcza. 



Rodzic przygotowuje dwa jajka kurze – jedno zwykłe, świeże, drugie ugotowane na twardo. 

Pyta dziecko, czy wie, co kryje się pod skorupką. Po wypowiedziach dziecka rodzic rozbija 

na talerzu jedno jajko oraz kroi na pół jajko ugotowane i wskazuje białko oraz żółtko. Dziecko 

obserwuje. 

 

„Pisanki” – praca plastyczna. 

 

Dziecko koloruje jajko i ozdabia je w dowolny sposób kolorowym papierem, bibułą lub inną, 

dowolną techniką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Wesołej zabawy! 

Czekam na zdjęcia waszych pięknych, kolorowych pisanek!!! 

 


