
Poniedziałek 29.03.2021 

Temat tygodnia  „JAJKA MALOWANE”  

 Temat dnia: „Wielkanocne zwyczaje”  

 

W dniu dzisiejszym proponujemy następujące zabawy: 

 

1. Zorganizowanie kącika  związanego z tradycjami wielkanocnymi  

  Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy 

religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują 

zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie. Warto wraz z dziećmi 

obserwować te przemiany, poznawać tradycje i zwyczaje, a rozmawiając o ich znaczeniu 

zwrócić uwagę na ten naturalny rytm życia, któremu wszyscy podlegamy i który 

odzwierciedlają i podkreślają niektóre z naszych zwyczajów i tradycji. 

2. Zabawa tematyczna  „Porządki” 

 

Rodzic organizuje wspólne porządkowanie kącików zabaw. W tym celu wspólnie z dzieckiem  

wybieramy  rzeczy i narzędzia potrzebne do sprzątania (np. wilgotne ściereczki, szczotki 

i szufelki, odkurzacz), i przystępują do wycierania półek, usuwają kurz i zanieczyszczenia. Po 

sprzątaniu  wspólnie układają zabawki. Przy okazji dokonują ich przeglądu. Rodzic  zachęca 

dzieci do wypowiadania się na temat pożytków płynących z robienia porządków.  

 

3. Nawyki do kształtowania w domu- Czynności higieniczne- rodzic zwraca  uwagę na 

zakręcanie kranu i oszczędne korzystanie z wody w trakcie mycia rąk  

 

4. Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw VII (do codziennych  zabaw w tym tygodniu)  

 

1 .Zabawa orientacyjno-porządkowa „Lis i kury”. Dzieci-kury chodzą po dywanie-podwórku: 

maszerują w pozycji wyprostowanej z rękoma z tyłu i z rozłożonymi palcami dłoni 

imitującymi ogon kury. Poruszają głową raz w prawą, raz w lewą stronę. Na hasło: Lis się 

zbliża! kury biegną do kurnika (do wyznaczonego miejsca w pokoju).  

 

2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Wiatraki”. Dzieci stoją w rozsypce na dywanie w 

lekkim rozkroku i wykonują obroty wyprostowanymi rękoma do przodu i do tyłu.  

 

3. Zabawa na czworakach „Pastwisko”. Dzieci-krowy chodzą na czworakach po dywanie-

łące. Co kilka kroków zatrzymują się i naśladują gryzienie trawy. 

 

4. Zabawa z elementem biegu „Spłoszone konie”. Dzieci-konie biegną w gromadzie w 

szybkim tempie po torze wyznaczonym przez R. Na hasło: Bok i wskazanie ręką w prawą lub 

lewą stronę – zmieniają kierunek biegu. Na hasło:Tył i wskazanie ręką w przeciwnym 

kierunku – zawracają. 

 

5.  Ćwiczenie uspokajające. Marsz w różnych kierunkach z wymachami ramion do przodu i 

do tyłu. 

 

 

5. Rozmowa z dzieckiem  na temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych i 

związanych z nimi zwyczajów na podstawie  wiersza „Malowane jajka”  

https://dziecisawazne.pl/tradycje-wielkanocne-w-roznych-regionach-polski/


 

Malowane jajka 
Leży na półce mały koszyczek, 

a z niego wystaje kilka twarzyczek. 

Każda okrągła i zadowolona 

pięknymi barwami jest ozdobiona. 

Pierwsza w krateczkę, 

druga ma groszki, 

u trzeciej – kwiaty, 

u czwartej – prążki. 

na piątej są gwiazdki, 

 na szóstej – drzewa, 

a mnie ich widok tylko olśniewa. 

I tak jak co roku, nie pójdą w kąt, 

  

lecz będą życzyły: Wesołych Świąt! 

 

 Po przeczytaniu  wiersza  prosimy porozmawiać z dzieckiem nt. treści utworu. 

Przykładowe pytania: Jak wyglądały pisanki? Jakie miały wzory? Ile ich było? W 

jakie święta ozdabiamy jajka? – swobodne wypowiedzi dzieci.  

 

6. Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „Gdzie ukryły się pisanki?”, R. prosi dzieci o 

zamknięcie oczu. W tym czasie chowa w pokoju pisanki (drewniane lub plastikowe). 

Dzieci otwierają oczy i starają się odszukać ukryte pisanki. Wygrywa osoba, która 

znajdzie ich najwięcej. 

 

 

7. Słuchanie i nauka piosenki „Wieziemy tu kogucika” 

https://www.youtube.com/watch?v=TV1D0I8SWPo 

 

Wieziemy tu kogucika - tekst piosenki 

Wieziemy tu kogucika 

dajcie jajek do koszyka 

dajcie aby choc ze cztery 

a do tego ze trzy sery 

dla kogucika! 

Kukuryku! 

 

Oj, zieleni się, zieleni 

młoda trawka tuż przy ziemi 

kukuryku, kukuryku 

już i pełno jest w koszyku 

dla kogucika! 

Kukuryku! 

 

Do was tutaj wstępujemy 

zdrowia, szczęścia winszujemy 

dajcie też co macie dac 

zdrowia, szczęścia nie żałowac 

https://www.youtube.com/watch?v=TV1D0I8SWPo


dla kogucika! 

Kukuryku! 

 

Po południu proponujemy następujące zabawy: 

 

8. Wycieczka do muzeum 

 Jeżeli chcemy możemy odwiedzić wirtualne muzeum i obejrzeć wystawę edukacyjną        

dla dzieci o tradycjach wielkanocnych 

https://www.youtube.com/watch?v=pRPZDQY3h60 

 

9.  „Nakrywamy do Wielkanocnego stołu" 

 

Zaproponujmy dziecku ćwiczenia  w dekorowaniu świątecznego stołu, prawidłowym 

układaniu zastawy stołowej. Podczas zabawy zwróćmy uwagę na estetyczne ułożenie 

np. serwetek, rozłożenie dekoracji. Zaproponujmy dziecku utrwalenie zasad 

kulturalnego zachowania sie przy stole.   

Można przypomnieć dzieciom słowa piosenki którą już poznały „Wieziemy tu 

kogucika” 

https://www.youtube.com/watch?v=TV1D0I8SWPo 

 

 

  

 Zachęcamy do  dzielenia się wykonanymi domowymi zabawami z dziećmi oraz 

pracami plastycznymi. Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy 

lub wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres grupa.maczki@o2.pl. Wszystkie 

wasze dzieła będą zamieszczane na stronie internetowej grupy. 

                           Życzymy wesołej zabawy! 

Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko  
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