
DZIECI STARSZE 

 

W tym tygodniu obracamy się wokół tematu kompleksowego 

“WIELKANOC” 

 06.04.- 10.04.2020 r. 

 

Wiemy, że będą to inne Święta, ale o świąteczną atmosferę, którą przedszkolaki tak bardzo 

lubią możemy zadbać w naszych domach, wykonując różne działania.  

Zachęcamy wszystkie dzieci do zaangażowania się w świąteczne przygotowania, a więc 

pomóżcie w świątecznych przygotowaniach, również w porządkach, możecie zacząć od 

swojego pokoju. 

 

 Na dzień dobry zatańcz i zaśpiewaj, pamiętaj aby mieć zawsze uśmiech na buzi i koniecznie 

zaproś do zabawy mamę i tatę oraz rodzeństwo: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-ju2gXMOhyk 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

 

ŚPIEWAJ Z INNYMI 

 

Pisanki, kraszanki 

1. Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

  

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

  

2.Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

  

3.Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  

potłukli pisanki jajkiem się dzielili.  

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

 

Święta – biją dzwony 
1. Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie, 

wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie. 

Wszyscy poważni są tego ranka, 

niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

Ref: 

https://www.youtube.com/watch?v=rHczXlrCBxg
https://www.youtube.com/watch?v=-ju2gXMOhyk
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Święta, święta biją dzwony, każdy dzwon 

jak roztańczony, tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim bam bom, bim bam bom. 

  

2. Szynka mruga z okrągłego półmiska, półmiska, 

tatuś chętnie by z radości zagwizdał, zagwizdał. 

Wszyscy poważni są tego ranka, 

niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

Ref: 

Święta, święta biją dzwony, każdy dzwon 

jak roztańczony, tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim bam bom, bim bam bom. 

https://www.youtube.com/watch?v0CLAj-6jZmg 

 

OBEJRZYJ FILM EDUKACYJNY 

  

Możesz oglądać filmy na temat wielkanocnych zwyczajów: 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855 

https://www.youtube.com/watch?v=SIyg486T0CY 

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

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

 

ĆWICZ I BAW SIĘ WESOŁO 

“Ręce w górę!” 

https://www.youtube.com/watch?v=7IaZC3DvH54 

“Wyścig z jajkiem” 

Aktywność ruchowa nie wymagająca wielkich przygotowań. Potrzebna będzie łyżka - 

drewniana lub zwykła, i jajko. Uwaga: żeby zminimalizować straty w jajkach, polecam 

np.piłeczkę ping-pong! � Wyznaczamy start i metę, prosimy dziecko żeby przeniosło jajko 

na łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Żeby nie było tak łatwo, możemy mierzyć czas, 

zorganizować wyścig, zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, 

stopa za stopą, na kolanach, wielkimi krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp, 

dołożyć przeszkody na które nie wolno nadepnąć, zawiązać oczy, z jajkiem między kolanami 

itd. Dziecko powinno starać się przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę. 

“Doczep ogonek zajączkowi” 

Klasyczna, wesoła zabawa. Na arkuszu brystolu rysujemy sylwetę zajączka. Miejsce na 

ogonek można okleić taśmą dwustronną i np. rozdawać dzieciom małe kuleczki waty, żeby 

przykleiły ogonek. Oczywiście podczas przypinania ogonka zadbajmy o to, żeby dzieci miały 

zawiązaną chustę na oczach. 

https://www.youtube.com/watch?v=0CLAj-6jZmg
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855
https://www.youtube.com/watch?v=SIyg486T0CY
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ
https://www.youtube.com/watch?v=cMTxGjhNNAs
https://www.youtube.com/watch?v=7IaZC3DvH54


 

 

 ELEMENTARZ PRZEDSZKOLAKA 

 

 Zabawa i ćwiczenia z literkami.   

Co wiesz o jajku? 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lIWDCkbVQ6A 

 

Alfabet - Litera J- Czy pamiętasz jak wygląda litera J, sprawdź:  

https://www.youtube.com/watch?v=bc2fcIA11QI 
 

Słowa na literę J: 

 https://www.youtube.com/watch?v=k-3bItxUSPY 

  

Czytaj sylabami: 

Czytamy sylabami CANCA CZY-TU-CZYTAM? - to animacje, dzięki którym możecie  już 

w kilka tygodni pozna litery i nauczy się czytać: 

https://www.youtube.com/watch?v=ht75xp52FQU 
  

Podziel wyrazu na sylaby na sylaby: 

https://www.youtube.com/watch?v=rtbpLE4icpw 

 

Zabawy z sylabami: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Zqa2hDFVIc 
  

 Samochody – oklej samochody papierową taśmą i zapisz na nich sylaby, których się 

uczycie: np. la, lo, le, li, lu, ly. Narysuj na papierze parking i oznacz miejsca 

parkingowe tymi samymi sylabami. Poproś dziecko, by odstawiło auta na 

odpowiednie miejsca parkingowe. 
 Kubki – opisz papierowe kubki sylabami, których się uczycie. Przygotuje żetony lub 

drewniane patyki z sylabami i poproś dziecko, aby posortować je do odpowiedniego 

kubka. 
 Klocki – zapisz na klockach sylaby i poproś dziecko, aby tworzyło z nich wyrazy 

łącząc ze sobą klocki (np. wafle) 

Wielkanocna grafomotoryka – gotowe karty do drukowania: 

 Zabawy z pisankami: wykonaj polecenia, potrzebne będą kolorowe kredki, nożyczki i klej: 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/KARTY-PRACY-WIELKANOC-

4.jpg 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lIWDCkbVQ6A
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http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/KARTY-PRACY-WIELKANOC-4.jpg
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http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/KARTY-PRACY-WIELKANOC-

5.jpg 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/KARTY-PRACY-WIELKANOC-

3.jpg 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/wielkanoc/ 

  

Zabawa z  piosenką   „Pisanki, pisanki” -  wysłuchaj piosenki, opowiedz o czym ona jest, 

narysuj swoją opowiastkę pisankową na dużym formacie papieru w kształcie jajka. 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8 

 

ZOSTAŃ MISTRZEM KODOWANIA 

 

Wykonaj zadania: 

https://drive.google.com/file/d/1xAEHv00caeVS2NCpx2fDElfzjKHygFlr/view?usp=drivesdk 

Wykonaj wielkanocny obrazek według podanego kodu. Możesz użyć gotowego generatora 

kodów http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/generator.html 

wykorzystać kartkę w kratkę lub wydrukować szablon  

https://drive.google.com/file/d/1dRdkCZWAvZ-9sXoepalipvljLCGRl2xV/view 

Odkoduj ukryty obrazek:  

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-16x20-piskle-

pisanka-01-symetria.pdf  zakodowany obrazek. 

  

Ćwicz pamięć: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/inde

x.html 

 

Rozwiąż wielkanocne zagadki: 

http://www.gralandia.pl/zabawa/8007-Zagadki-wielkanocne.html 
 

  

BAW SIĘ I UCZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Wesoła piosenka dla starszych i młodszych. Zamieńcie się w wesołe wielkanocne zajączki, 

róbcie to co zajączek i nie zapomnijcie przyłączyć się do śpiewania! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

słownictwo:  

bunny - zajączek 

long- długie 

ears- uszy 

tail - ogonek 

Easter day - niedziela wielkanocna 

czynności: 

the bunny hops - zajączek skacze  <HOP, HOP,HOP> 

the bunny wiggles his nose - zajączek rusza noskiem  <WIGGLE, WIGGLE, WIGGLE> 

the bunny flops his ears - zajączek klapie uszkami    <FLOP,FLOP,FLOP> 

the bunny shakes his tail- zajączek trzęsie ogonkiem  <SHAKE, SHAKE,SHAKE> 

 

A teraz zobaczcie jak wygląda Wielkanoc <EASTER> w Wielkiej Brytanii. Waszym 

przewodnikiem będzie Toby, który opowie o przygotowaniach do Świąt 
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https://www.youtube.com/watch?v=-qVW9IjhIlU oraz pokaże Wam rodzinne świętowanie    

w Niedzielę Wielkanocną https://www.youtube.com/watch?v=StlJgYF-Ki8 

 

Słuchając, postarajcie się wychwycić kiedy Toby lub inni bohaterowie mówią słowo 

EASTER, czyli Wielkanoc. Za każdym razem gdy je usłyszycie, podnieście rękę w górę. Czy 

spróbujecie opowiedzieć o Wielkanocy w Wielkiej Brytanii? Czy dostrzegacie jakieś 

podobieństwa z Polskimi tradycjami? Co Wam się najbardziej podobało? 

 

ZRÓB TO SAM -  ZABAWY PLASTYCZNE I NIE TYLKO 

 

Wielkanoc jest wspaniała – między innymi dzięki cudownym kolorom i świeżej, soczystej 

zieleni. Bielutki baranek na zielonej łączce z rzeżuchy, żółte kurczaczki i żonkile, czerwone 

tulipany, palmy i pisanki we wszystkich kolorach tęczy – zadbaj o to, aby było kolorowo! 

Wiele ozdób możesz zrobić, choćby baranka z masy solnej albo z jajka z dorysowanymi 

flamastrem rogami i futerkiem z kłaczków waty.  

Oto kilka propozycji: 

Wielkanocny Baranek: 

Zaczynamy od uformowania kulki z folii spożywczej, aby szybciej wyschła masa i lepiej 

trzymał formę, oczywiście czym większa kulka tym większa owca. Nakładamy na nią 

warstwę masy, teraz wałkujemy wałeczki lub kuleczki i układaj wełne. Uformuj głowę, czyli 

mniejszą kulkę, którą lekko z jednej strony spłaszczamy, buzią “rysujemy szeroki uśmiech 

wykałaczką, i nos. Do tego dwie dziurki wykałaczką (częścią nie zaostrzoną), w które 

wkładamy czarny pieprz. Teraz lepimy uszy, ogonek i dopiero formujemy rogi. Baranek 

gotowy, można teraz wysuszyć go w piekarniku lub zostawić na podkładce, aż masa 

stwardnieje. 

Masa solna:  

Proporcje: Przede wszystkim: w przypadku mąki i soli zawsze stosujcie proporcje 1 do 1 

(choć niektóre przepisy podają również 2 do 1), a więc na jedną szklankę mąki będziecie 

potrzebować szklanki soli. Wody dodajcie tyle, aby otrzymać zbitą masę, czyli około połowy 

szklanki.  Mąkę i sól połączyć w głębokiej misce i zacznijcie dolewać wody (trzeba to robić 

stopniowo). Następnie ciasto należy zagniatać, tak długo, aż powstanie lepka, plastyczna 

masa. To najprostszy przepis na masę solną, który zawsze się sprawdza. 

 

Wersja płaska: 

https://www.youtube.com/watch?v=aBSpGO9Gm7c 

 

Serwetka do koszyczka: 

Będziecie potrzebować: kolorowy papier, nożyczki. 

Składamy kartkę na pół i wycinamy w niej prosty dowolny wzór, np. serduszko, i rozkładamy 

serwetkę. Dzieci sprawdźcie, ile serduszek udało się w ten sposób wyciąć. Następnie 

składamy kartkę na cztery  i ponownie wycinamy kształty. 

Wycinanki, które najbardziej Wam się podobają, można przykleić do całych kartek w innym 

kolorze. 

Serwetki mogą posłużyć do ozdobienia świątecznego stołu, lub Twojego pokoju.  

  

- A może zrobicie zajączka? 

Dla tych z Was, którzy nie lubią mas plastycznych proponujemy łatwą, ale bardzo efektowną 

ozdobę w postaci zajączka ze skarpetki.  

Koniecznie zapytajcie rodziców, które skarpetki możecie wykorzystać. Zauważcie, że wcale 

nie muszą one być jednokolorowe.  

https://www.youtube.com/watch?v=-qVW9IjhIlU
https://www.youtube.com/watch?v=StlJgYF-Ki8
https://www.youtube.com/watch?v=aBSpGO9Gm7c


Tutaj instrukcja: https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

- Spróbujcie wykonać wesołego zajączka z papieru. Potrzebny jest tylko arkusz, flamastry, 

nożyczki i ...Wasza dłoń do odrysowania 

https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs 

 

WYKONAJ PROSTY EKSPERYMENT 

 

Jak zrobić gumowe jajko? 

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

  

Oczywiście nie zapominajcie pomagać rodzicom w świątecznych przygotowaniach. 

Zapytajcie co trzeba zrobić i jak wspólnie przygotować się do Świąt Wielkiej Nocy. 

Stół wielkanocny będzie wyglądał efektownie jeśli będą na nim fikuśnie poskładane 

serwetki.  

Zabiera to trochę czasu,więc warto zająć się tym wcześniej. Tutaj znajdziecie przykładowy 

instruktaż: 

https://www.youtube.com/watch?v=hHfoDhecV9Q  

 

 Wspólnie możemy przygotować babkę wielkanocną, zaprośmy dzieci do kuchni: 

https://mamotoja.pl/przepis-na-babke-wielkanocna,przepisy-przepis,9430,r2.html 
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