
Drodzy Rodzice i kochane Dzieci!

Witamy Was serdecznie w tygodniu związanym z Wielkanocą. Widzimy, że niektórzy 

korzystają z zabaw, które przygotowałyśmy dla Was o zwierzętach na wiejskim 

podwórku. Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że chociaż w ten sposób widzimy 

wasze uśmiechnięte buzie.  Mamy nadzieję, że również ten temat zainteresuje 

i zainspiruje Was do twórczej zabawy. A poprzez pocztę mailową podzielicie się  

z nami swoimi ciekawymi aktywnościami i wykonanymi pracami. Piszcie do nas 

i wysyłajcie zdjęcia. Zachęcamy Rodziców do przygotowania  święt Wielkanocnych 

w domu, wspólnie z dziećmi. Pozdrawiamy Was gorąco, tęsknimy nadal 

i mamy nadzieję, że ten czas „# zostań w domu”, szybko minie i znów zobaczymy 

się w przedszkolu. 

Składamy Wam Rodzicom i Dzieciom życzenia świąteczne:

Pogodnych, zdrowych, pełnych nadziei i optymizmu świąt Wielkanocnych

w gronie najbliższej Rodziny.  

Pani Gienia i Pani Marzenka

Temat tygodnia: Wkrótce Wielkanoc 

Data : 06.04.2020 – 10.04.2020

 Ćwiczenia z nietypowymi przyborami.

Główną potrzebą dziecka w  wieku przedszkolnym są niewątpliwie zabawy i gry 

ruchowe. Dbałość o zdrowie, harmonijny rozwój, sprawność i zaradność ruchową jest 

ważnym celem w wychowaniu przedszkolnym. Dużą rolę odgrywają tu zajęcia i 

zabawy z różnego rodzaju przyborami, także nietypowymi, np. gazetami. Znacząca 

rola zabawy rodzica z dzieckiem jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym  na 

prawidłowy rozwój dziecka. Wprowadza radosny nastrój i dobre samopoczucie, daje 

dziecku możliwość zaspakajania potrzeby ruchu. Różnorodność zabaw i ćwiczeń 

ruchowych z nietypowymi przyborami pozwalają dziecku na przeprowadzenie ich  w 

ciągu całego roku, również w domu z rodzicami czy rodzeństwem. Są tylko 

wskazówką, inspiracją do wspólnego wymyślania ciekawych pełnych ruchu i humoru 

ćwiczeń ruchowych.

Zabawy z gazetami

„Zabawy z gazetami” – dziecko otrzymuje gazety. Swobodnie macha gazetami wg. 

poleceń słownych – wysoko, nisko, jedną ręką, drugą ręką;

„Ruch przy muzyce” - dzieci tańczą w rytm melodii, trzymając gazetę na 

głowie, na ramieniu, na otwartej dłoni, na plecach; (rodzic )

 „Kałuża” – dziecko obunóż, na jednej nodze, na drugiej nodze 

podskakują na rozłożonych gazetach;



 „Skoki przez przeszkodę” – gazety leżą na dywanie dziecko chodzi po dywanie, gdy 

napotyka przeszkodę wykonuje przeskoki przez rozłożoną gazetę;   

 „Froterujemy podłogę” – gazeta między kolanami – dziecko wykonuje skoki obunóż 

w różnych kierunkach, tak by gazeta nie wypadła i równocześnie uważając aby nie 

potrącić rodzica;

„Wycieranie plamy na podłodze” – dziecko stoi w rozkroku, wykonuje skłon w przód i 

przesuwa złożoną gazetę między stopami w tył i w przód naśladując wycieranie 

podłogi;

 Wiosenne porządki. 

„Robimy  porządki” - Natalia Łasocha 

Prosimy o przeczytanie wiersza rodziców.

 
Wymieciemy wszystkie kurze,

te na dole i na górze.

Rozwiesimy całe pranie,

żeby wietrzyk powiał na nie.

Wymyjemy w oknach szyby,

tak dokładnie- nie na niby.

Ułożymy  na regale

książki, puzzle, auta, lale.

I podłogę pościeramy,

choć już sił prawie nie mamy.

A gdy wszystko będzie lśnić,

nie będziemy robić nic.

Pytania na temat wiersza: 

- o robiły dzieci?

- po co sprzątamy mieszkanie, pokój?

- kto powinien sprzątać swój pokój?

- kogo możemy poprosić, jeśli coś jest dla Was za trudne?

Zabawa matematyczna: podczas sprzątania wspólnie z dzieckiem używamy określeń 

położenia w przestrzeni: na, pod, nad, przed, za, obok, wysoko, nisko…

Proponujemy teraz eksperyment: Woda, mydło, pieprz

Przygotowanie: Do eksperymentu potrzebne będą: talerz, woda pieprz oraz płyn do 

mycia naczyń 

Przebieg doświadczenia: Na talerz nalewamy nieco wody. Posypujemy wodę 

pieprzem, równo po całej powierzchni. Dotykamy wody palcem i nic się nie dzieje – 

pieprz dalej pokrywa całą powierzchnię cieczy. A na palcu widać ziarenka pieprzu  

Następnie moczymy palec w płynie i ponownie dotykamy nim powierzchnię wody. W 

momencie, gdy palec dotknie powierzchni cieczy, pieprz migruje w kierunku brzegów 

naczynia, jakby uciekał.

Wyjaśnienie



Mydło ma bardzo ważną właściwość, która jest niezbędna byśmy byli czyści. Brudu 

na naszych rękach i ciele nie potrafi zmyć sama woda. Dlatego myjemy mydłem 

bardzo dokładnie ręce wiele razy na dzień. Pytanie do dziecka: kiedy należy myć 

ręce.

Zakładamy hodowlę rzeżuchy 

Potrzebne rzeczy : miseczka, wata, rzeżucha, woda.

Prosimy rodziców o pomoc w przygotowaniu potrzebnych rzeczy; pozwólmy, by 

dzieci samodzielnie układały watę w  miseczce , zmoczyły ją wodą, zasiały rzeżuchę 

i obserwowały co dnia jak nasionka zaczynają kiełkować.

Ćwiczenie sprawnej buzi – powtórz dokładnie za rodzicem

Wyliczanka zakupowa - zabawa przy rymowance

Gruszeczka, babeczka, koszyczek bęc,

Puszeczka, pietruszka, jabłuszek sześć,

Szyneczka, szczypiorek i pieprz biały 

- to na zakupy wierszyk mój mały.

 Jajka, kurczęta, kury

Prosimy rodziców o przeczytanie opowiadania. 

Słuchanie opowiadania G. Kasdepke  „Najpiękniejsze...”

Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze!...

Prawda? Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze znanymi kurami. Któregoś 

ranka wszystkie trzy zniosły jajka. Cóż to była za radość!

Gdakały wniebogłosy ze szczęścia! Spoglądały z miłością na swe jajeczka. Otulały je

delikatnie. Nasłuchiwały, czy zza kruchej skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś 

dźwięk.

Jednym słowem, jak wszystkie mamy, robiły sporo zamieszania.

– Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na 

całym podwórku!

– A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi!

Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, 

czy dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. 

Postanowiły więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły.

– Moj kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paseczki.

– A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki.

Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w 

brązowe kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki. Wszystkie były 

przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze kurczaczki na 

świecie. I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś 

popiskiwania... – zanim się obejrzały, z popękanych, kolorowych skorupek 

wyskoczyły ich dzieci.

– Jaka śliczniutka!... – wygdakała pierwsza kura.

– Moj ty kochany!... – rozczuliła się druga.



– Chlip, chlip!... – płakała ze szczęścia trzecia kura.

A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, 

rozejrzały się dookoła i krzyknęły radośnie: „Mamo! Już jestem!”

Rozmowa na temat opowiadania:

- Jaki byście nadali tytuł temu opowiadaniu?

- O kim była mowa w opowiadaniu?

- O czym marzyły kury?

- Co się po kolei wydarzyło w opowiadaniu?

- A jak myślicie co mogło się dalej wydarzyć?

Historyjka: Od jajka do kurczaka – jaja, pisklę, kurczak, kura.

Prosimy rodziców o puszczenie  muzyki 

:Poruszaj się do muzyki, M. Musorgski - 

"Taniec kurcząt w skorupkach" (z "Obrazków z wystawy") użyj swobody w ruchach i 

wyobraźni.

https://youtu.be/_XvLeSQGlpY

Po zabawie muzyczno – ruchowej spróbuj  narysować taniec 

kurczaków, lub wykonać pracę z wyciętych kół.



 Wielkanocny koszyczek

 Prosimy rodzica o zadanie dziecku pytania „Wielkanoc kojarzy mi się z...” – 

kończenie zdania. Po odpowiedzi prosimy przeczytać wiersz. 

„Wielkanoc" D. Gellner

Obudziły się pisanki 

wielkanocnym rankiem 

i wołają: 

- Patrzcie! Tu na stole 

same niespodzianki! 

Bazie srebrno – białe 

i baranek mały. 

Ten baranek 

ma talerzyk, 

skubie z niego 

owies świeży. 

A baby pękate 

w cukrowych fartuchach 

Śmieją się wesoło 

od ucha do ucha!

 

Rozmowa na temat wiersza 

- Kto występował w wierszu?

- Jakie niespodzianki kryły się na wielkanocnym stole?

- Co robił baranek?

- Co robiły baby wielkanocne?

Co wkładamy do koszyczka?

Symbole świąt

 Chleb - symbolizuje Ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, by 

zapewnić sobie dobrobyt, szczęście i pomyślność

 Wędlina - symbol zdrowia i dostatek dla nas i rodziny, widoczny znak 

kończącego się Wielkiego Postu



 Sól i pieprz - symbolizuje oczyszczenie i prawdę, ma moc odstraszającą zło i 

zepsucie  wykorzystywane do przyprawienia różnych potraw spożywanych 

podczas śniadania.

 Chleb – we wszystkich kulturach to pokarm, który zapewnia przetrwanie. 

Gwarantuje życiowy dobrobyt. W tradycji chrześcijańskiej symbolizuje ciało 

Pana Jezusa. 

 Jajko -  symbol triumfu życia nad śmiercią, płodności. Przypomina o wciąż 

odradzającym się życiu.

 Ser  - jest symbolem związku człowieka z przyrodą



 Chrzan - symbolizuje siłę fizyczną, którą powinien nam zapewnić przez cały 

rok

 Ciasto/babeczka - symbol umiejętności i doskonałości

 Baranek - najbardziej znamienny symbol świąt wielkanocnych, uosabia 

przezwyciężenie zła i zmartwychwstanie, a ten wykonany z masła, cukru, 

marcepanu czy ciasta chlebowego – pokorę i łagodność.

 Zielone gałązki - bukszpan - nieśmiertelność, bazie - odrodzenie

 Masło – podobnie jak wędlina jest symbolem dobrobytu. Często przyjmuje 

formę baranka wykonanego z masła.

 Słodki zajączek – najczęściej z czekolady, symbolizuje nadejście wiosny i 

budzenie się przyrody do życia.

Zabawy z literą G, g

- pokazanie dziecku nowej litery

- kreślenie litery na tacce posypanej np. kaszą

- wyszukiwanie w dowolnym tekście litery G, g 

- wycinanie ze starych gazet liter i przyklejanie ich na kartce



Prosimy rodziców o napisanie na środku kartki A4 litery wielkiej i małej G, g. Dzieci 

prosimy o narysowanie 5 przedmiotów rozpoczynających się, na tę właśnie literę (np. 

gniazdo, garnek, gitara, guzik, gazeta) 

 Wielkanocne pisanki

Piosenka: Pisanki 

Malowanie pisanek w Wielką Sobotę to stary polski zwyczaj. W każdym domu dzieci 

wraz z dorosłymi oddają się temu miłemu zajęciu. Bo przecież, jak mówi piosenka, 

„nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek”.

Prosimy rodziców o puszczenie piosenki kilka razy – nauka piosenki metodą ze 

słuchu; link poniżej.

Pisanki, pisanki,

jajka malowane

nie ma Wielkanocy                                                 

bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki

jajka kolorowe,

na nich malowane 
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,

a na drugiej słońce, 
śmieją się na trzeciej

laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,

a na piątej gwiazdki.



na każdej pisance

piękne opowiastki.

https://youtu.be/OTPObfVuHCY

Praca plastyczna -  Wykonanie pisanek według własnych pomysłów 

Prosimy rodziców o narysowanie kształtu jajka na kartce A4: dzieci nożyczkami pod 

opieką rodziców wycinają kształt i ozdabiają pisankę dostępnymi materiałami: można 

malować, kolorować, zrobić wydzierankę; itp.

Zabawa słowna: Układamy rymy. 

Rodzic czyta dzieci wymyślają rymujące się zakończenie:

- Ten kurczaczek to malutki… (zwierzaczek)

- To kurczątko to milutkie…(pisklątko)

- Mama kokoszeczka znosiła śliczne…(jajeczka)

- Malutkie kureczki są jak żółciutkie…(kuleczki)

- Malujemy jajeczka w złote gwiazdki i …(słoneczka)

- Małe kurczaczki mają mięciutkie…(kubraczki)

 

 Lany poniedziałek z wierszem i pisankowa matematyka. 

Najbardziej znanym zwyczajem związanym z Lanym Poniedziałkiem jest oblewanie 

się wodą, które wywodzi się ze słowiańskich obyczajów. Lecz w niektórych regionach 

kraju istnieją też inne tradycje: smaganie się witkami z gałązek, procesje, dziady 

śmigustne czy krakowski Emaus.

Jednak każdy, jak w wierszu, w ten dzień świetnie się bawi!

Wie o tym i Tomek i Ewa,

że w śmigus się wszystkich oblewa.

Ale czy trzeba Pawełka

oblewać z pełnego kubełka?

Wystarczy małym kubeczkiem

dla żartu, dla śmiechu, troszeczkę.

Bo gdy wiatr chmurkę przywieje

to wszystkich was deszczem poleje. 

Śmigus-dyngus!

Staropolskim obyczajem

w wielkanocny poniedziałek



oblewamy się nawzajem.

Miły zwyczaj śmigus-dyngus!

Bo pośród życzeń radosnych

przynosi nam w podarku

uśmiech kolorowej wiosny.

Rozmowa o odpowiednim zachowaniu się podczas zabaw śmigusowych.

Liczymy pisanki – zabawa dydaktyczna .

Prosimy rodziców o wycięcie np. z gazetek lub kolorowego papieru 10 szablonów 

pisanek (wielkości jajka), oraz odczytanie po kolei treści zadań. Dzieci operują, 

manipulują liczmanami i rozwiązują treść zadań.

- Ola do koszyka włożyła 3 pisanki. Zosia dołożyła 2. Ile pisanek jest w koszyku?

- Kasia włożyła do koszyka 2 pisanki. Zosia włożyła 3 pisanki. Przyszedł Staś i też 

włożył 3 pisanki. Ile pisanek jest w koszyku?

- W koszyku było 10 jajek do pomalowania. Przyszedł Krzyś i potłukł 3 jajka. Ile jajek 

pozostało w koszyku?

- Mama pomalowała 3 pisanki. Tata pomalował 4 pisanki. Ich synek pomalował 2.

Ile pisanek pomalowali razem?

 Ćwiczenia poniżej jak również  z samego początku można wykorzystywać w 

częściach lub w całości codziennie, tak by dzieciom dostarczyć odpowiednią 

ilość ruch.

Ćwiczenia gimnastyczne; prosimy rodziców o odczytanie poleceń, można zaprosić 

rodzeństwo, ale też zachęcamy do zabawy rodziców. 

• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych Przedświąteczne porządki.

Dziecko naśladuje zamiatanie, trzepanie dywanów, mycie okien i wycieranie kurzu z 

mebli znajdujących się na różnej wysokości.

• Ćwiczenie nóg: Po schodach.

Dziecko naśladuje zbieganie po schodach, po zakupy przedświąteczne. Biegnie w 

miejscu z wysokim unoszeniem kolan. Potem wchodzi po schodach z ciężkimi 

siatkami w rękach – maszeruje w miejscu z wysokim unoszeniem kolan i z 

przechylaniem się na boki.

• Czworakowanie: Wielkanocny zajączek.

Naśladuje sposób poruszania się zajączków – całe dłonie ma oparte na podłodze, 

podciąga nogi do rąk. Co pewien czas zatrzymuje się, staje słupka – wykonują 

przysiad, palce wskazujące trzyma przy uszach, rozgląda się na boki. Potem zmienia 

kierunek poruszania się.

• Bieg: Wesołe kurczątko.



Dziecko wybiera sobie przedmiot np. pudełko zabawek lub krzesło, kładzie go na 

środku pokoju i przy dźwiękach uderzania w dłonie lub klocki obiega dookoła. Na 

przerwę zatrzymuje się.

• Marsz po obwodzie koła: Spacer baranków.

Dziecko maszerują po kole i rytmizuje tekst: - Bielutkie baranki sobie spacerują, na 

Wielkanoc wyczekują - ; trzymając rękę przy oczach, rozgląda się na boki, cicho 

pobekując: – Bee, bee, bee.

Wielkanoc to święta rodzinne, wszyscy spotykają się przy udekorowanym oraz 

zastawionym świątecznie stole i razem ucztują.

Prosimy o przeczytanie wiersza o pięknym „Wielkanocnym stole”.

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!

 

Opowiadanie - Bajeczka wielkanocna A. Galicy

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:

W Wielkanocny poranek



Dzwoni dzwonkiem Baranek,

A Kurczątko z Zającem

Podskakują na łące.

Wielkanocne Kotki,

Robiąc miny słodkie,

Już wyjrzały z pączka,

Siedzą na gałązkach.

Kiedy będzie Wielkanoc

Wierzbę pytają.

Rozmowa kierowana pytaniami rodzica na temat wysłuchanego opowiadania.

- Kogo łaskotało promieniami słońce?

- Kto wydostał się z pękniętej skorupki?

- Kogo słoneczko szukało wśród traw pod lasem?

- Kogo przyprowadziło słońce do kurczaczka i zajączka?

- O czym szumiały wierzbowe Kotki? 

Pisankowe 3 zajączki -  kreatywne pomysły.

https://youtu.be/Vpk5z0m0iwU



Naturalne barwniki do pisanek





                                                                               


