
WITAM DZIECIACZKI – GRUPA III PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA , KTÓRE BĘDZIEMY  

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

DO DZIEŁA… 

GORĄCO POZDRAWIAM…  

                                                   

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  

- „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.  

 

-„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 – CO TO JEST TRADYCJA? ŚWIĘTA, ŚWIĘTA BIJĄ DZWONY 

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

Bajeczka: 

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

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

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.Sadzimy rzeżuszkę na świąteczny stół. 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.   

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


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

 

 

 

 

 

 

 

5.Wykonaj kartę pracy – Książka Planeta dzieci 3 str. 48-49, 50-51, 52-53.  

  



 

DZIEŃ DRUGI – ROBIMY PISANKI  

1.„Wielkanocne jajka” – porównywanie różnego rodzaju jajek dekoracyjnych.  

(różnego rodzaju jajka dekoracyjne lub ich zdjęcia (kraszanki, pisanki, wydmuszki) 

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. 

Czytają nazwy jajek.  

Wykonaj Kartę pracy – Książka Planeta dzieci 3 str.54 – Robimy pisanki.  

KRASZANKI 

 

 

WYDMUSZKI  

 

 



 

PISANKI  

 

 

 

 

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  

3. Wprowadzenie litery P jak Pisanka – Karta pracy Książka Planeta dzieci 3 str. 26-27 , 
prezentacja litery dużej i małej, ćwiczenia w czytaniu sylab, wyrazów i zdań, wysłuchiwanie 
głoski p w wyrazach, wyszukiwanie wyrazu w wyrazie.  

 



4. Wykonaj kartę pracy – Książka Czytam i piszę str. 49 -50, 58-59. Pokoloruj pola z literą p, 

P i napisz po śladzie i kropkach. Wysłuchaj wiersza i znajdź w nim litery p, P. Przeczytaj tekst. 
Rozwiąż krzyżówkę i narysuj pisankę.  

  

POKOLORUJ  

 



PISANKA 

 

 

DZIEŃ TRZECI – WIELKANOCNY KOSZYK  

1. „Co włożysz do koszyczka?”  

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

wielkanocnego do święcenia. 

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

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

Rodzic 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. Wykonaj kartę pracy- Książka Planeta dzieci 3 str. 55 Narysuj po śladzie koszyk 

wielkanocny, przeczytaj i policz produkty w koszyku. Książka Liczę str. 57  

 

3.Koszyczek wielkanocny – praca plastyczna, technika dowolna. 



 

KOSZYK WIELKANOCNY 

DZIEŃ CZWARTY – WIELKANOCNE PRZYSMAKI  

1.„Stół wielkanocny” – dziecko opisuje stół nakryty do śniadania wielkanocnego i nazywa 

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

podzielić na sylaby i głoski.  



 

 

 

2. Wielkanocne przysmaki – Wykonaj kartę pracy. Książka Planeta dzieci str 56.  

Książka Czytam i piszę str. 57,60.  

Książka Liczę str. 58-59 

 

3.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!  



 

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

Jakie kwiaty kojarzą ci się z Wielkanocą?  

- hiacynty, krokusy, żonkile, tulipany, forsycja.  

 

                 

 

         

 

 

 

DZIEŃ PIĄTY – Śmigus dyngus 

https://www.bing.com/videos/search?q=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. Rozmawiamy z dzieckiem na temat zwyczaju oblewania się wodą i jego pochodzenia.  

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

 

3. Wykonaj kartę pracy – Święta Wielkanocne  

Książka Liczę str. 57, 60. Doskonalenie umiejętności liczenia. Kolorowanie według kodu. 

 

„PREZENT WIELKANOCNY DLA WAS” – KRÓLICZEK WIELKANOCNY JAKO 

ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI.  

PRACA PLASTYCZNA – KSIĄŻKA PLANETA DZIECI 3 STR 63.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U
https://www.youtube.com/watch?v=V0xQxynIxDo


 


