
Witajcie Kochane Dzieci,  

witam również serdecznie Waszych Rodziców,  

którzy z pewnością będą towarzyszyć Wam w zabawach i zajęciach! 

Dziś rozpoczynamy nowy tydzień, w którym będziemy się przygotowywać do świąt Wielkiej Nocy. 

Tematem przewodnim tego tygodnia jest: Wielkanoc tuż tuż. Z pewnością macie wiele pracy z rodzicami. 

Dlatego przygotowałam kilka propozycji zabaw, ciekawostek i prac plastycznych żebyście mogli na chwilkę 

odpocząć i równocześnie zapoznać się ze zwyczajami wielkanocnymi. Wybierzcie te, które Wam 

odpowiadają. 

 

Wielkanocny koszyczek 

Na początku wysłuchajcie piosenki i w ciągu tygodnia powtarzajcie sobie żeby się nauczyć: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Rozmow na temat treści utworu: 

- Jakie zwierzątka znalazły się w koszyczku? 

- Jakiego były koloru? 

- O co się pokłóciły? 

- Jakiego koloru były pisanki? 

- Czy wiecie co jeszcze wkładamy do wielkanocnego koszyczka? 

Podpowiedź znajdziecie w załączniku nr 1 lub w filmiku  https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU  

 

 

Teraz zapraszam Was do ćwiczeń.  

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

 

Zabawa dydaktyczna „Sylaby” 

Dzieci sylabizują (klaszcząc) nazwy wyrazów wymienionych wcześniej elementów koszyczka: kto potrafi 

podaje liczbę sylab w wyrazie.  

 

Rozwiążcie zagadki o tematyce Świąt Wielkanocnych 

1.    Długie uszy, szare futro, trochę jest nieśmiały, 

i z ogonkiem jak pomponik, cały dzień po lesie goni, (zajączek) 

2.    Co niesiemy do przedszkola tydzień przed świętami, 

wiedzą o tym chyba wszyscy. Chroni nas przed chorobami (palma) 

4.    Co to jest? Kolorowe, malowane i kraszone i pisane, 

Na Wielkanoc darowane, (pisanki) 

5.    Kiedy śnieżek prószy, kiedy słonko świeci, 

on chodzi w kożuszku i zimą i w lecie (baranek) 

6.    Gdy go weźmiesz za uszy zaraz wszystko nosi, 

ma wiklinowy  brzuszek i nazywa się… (koszyk) 

7.    Żółciutkie, puchate, w koszu siedzą same, 

Głośno krzyczą: pi pi, czekając na mamę (kurczak) 

8.    W ten świąteczny dzień każdy z nas się śmieje. A woda nie z nieba, 

lecz z wiader się leje. (lany poniedziałek) 

9.    Wyrośnięta pani, lukrem jest polana. Na świątecznym stole 

pyszni się od rana. ( baba wielkanocna) 

10.    . Kiedy się w Wielkanoc jajkiem wymieniamy, mówiąc miłe słowa, 

bliskim je składamy.( życzenia świąteczne) 

Kurczak- praca plastyczna     

https://pl.pinterest.com/pin/774196992177102383/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
https://pl.pinterest.com/pin/774196992177102383/


Kraszanki, pisanki… 

Pisanki- możecie wysłuchać bajeczki https://www.youtube.com/watch?v=JerFyF9tUC4 następnie 

odpowiedzieć na pytania zadane pod jej koniec. Wiecie już jakie rodzaje jajek przygotowujemy na święta.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JerFyF9tUC4


Zapraszam Was więc do wykonania pisanki https://www.youtube.com/watch?v=R7vQ8Gu4ROk  

Eksperyment z jajkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=wDQL-lYeU0w     

 

Wielkanocne obliczenia– zabawa matematyczna.  

Dziecku potrzebne będą liczmany - nakrętki po napojach fasola, klocki. Podajemy treść zadania, dzieci 

obliczają za pomocą liczmanów (pierwsze działanie dobrze by było by rodzic wykonał sam by dziecko 

zrozumiało zadanie): 

1. W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, tata, Olek, Ada i ich 

babcia. Ile osób siadło do świątecznego śniadania?  

 

2. Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 5 migdałów. Po chwili przyszedł Maciek i zjadł 2 

migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka?  

 

3. Na stole leżały cztery jajka. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na stole?  

 

4. Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 2 czerwone kwiaty, 1 żółty kwiat. Przyszła jej siostra 

Ada i dokleiła jeszcze jeden niebieski. Ile kwiatów znalazło się 

na palmie? 

 

Wielkanoc u języczka- zabawa rozwijająca aparat mowy.  

(W czasie czytania bajeczki, dzieci wykonują ćwiczenia usprawniające narządy mowy.)  

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. 

Zapraszam do zabaw przy muzyce już Wam znanych, możecie nauczyć Wasze rodzinki 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE ,  

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

https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s  

Propozycje ćwiczeń usprawniających koncentrację uwagi 

Dzięki stosowaniu różnych ćwiczeń, metod oraz technik zapamiętywania, dzieci mogą rozwijać 

koncentrację uwagi, pamięć oraz wyobraźnię:  

https://www.youtube.com/watch?v=R7vQ8Gu4ROk
https://www.youtube.com/watch?v=wDQL-lYeU0w
https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE
https://www.youtube.com/watch?v=QaCxzdZfBLM
https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s


• Zabawy wprowadzające sekwencje. 

Zadaniem rodzica jest pokazanie dziecku sekwencji ruchów, np. klaśnięcie w kolana, w ręce, nad 

głową, pod kolanem itd. Zadaniem dziecka jest powtórzenie wskazanej przez rodzica sekwencji 

ruchów. 

• ,,Powtórz rytm” 

Wyklaskujemy lub wytypujemy rytm, a dziecko po nas powtarza. W tym ćwiczeniu dodatkowo 

rozwijamy u dziecka pamięć słuchową.   

• ,,Co się zmieniło?” 

rozkładamy przed dzieckiem, w jednej linii, kilka przedmiotów (możemy użyć np. piłki, książki, 

kubka, ołówka, miśka). Dziecko przygląda się i zapamiętuje kolejność ułożenia. Następnie 

zasłaniamy mu oczy i zabieramy jakiś przedmiot lub zmieniamy kolejność ułożenia. Zadaniem 

dziecka jest zauważenie, co się zmieniło. 

  

Zakładamy hodowlę rzeżuchy 

Przypomnijcie sobie z naszych zajęć, czego potrzebuje roślina, żeby rosnąć? (woda, słońce, gleba). 

Ułóżcie delikatnie watę na talerzyku lub w skorupce jajka i nasypcie ziarenka rzeżuchy. Zauważcie jakiej są 

wielkości. Następnie podlejcie wodą i postawcie na parapecie do słoneczka. Pamiętajcie o regularnym 

podlewaniu. 

 

 

Ćwiczenia oddechowe Koszyczek i jajeczka 

Poproście rodziców lub starsze rodzeństwo by wycieli Wam pisanki (wcześniej możecie je pokolorować). 

Waszym zadaniem będzie przeniesienie jajeczek do koszyczka za pomocą słomki. Kładziecie słomkę na 

jajku, wciągacie powietrze w słomkę, zasysając jajko i przenosicie je do koszyczka. Powodzenia 

Poniżej wysyłam Wam kilka zadań przy których możecie poćwiczyć rękę. Oczywiście wybieracie te, które 

chcecie.  

 

Życzę Wam miłej zabawy        

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

Radosnych, zdrowych i spokojnych  

Świąt Wielkanocnych, niosących nadzieję  

na lepsze jutro  
życzą Pani Dyrektor Anna Trela i Pani Małgosia 


