
Materiały i propozycje działań  gr. IV  06.04.- 10.04.2020 

 

Temat: Święta Wielkanocne  

 

Poniedziałek 06.04.2020 

 

1. Ptaszki w gniazdkach – rozkładamy na podłodze gniazda – np. hula-hop albo pętle z 

wstążki – gniazd może być kilka, a może być jedno. W tle słychać odgłosy ptaków – dziecko 

naśladuje latającego ptaka, rodzic może także uczestniczyć zabawie. Gdy przycichnie 

muzyka, ptaki wlatują do gniazd i siadają. Znowu włączamy muzykę, powtarzamy to kilka 

razy.  

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=iEAFh54woIw 

 

2.Wspólne z dzieckiem oglądanie kartek o tematyce związanej ze świętami wielkanocnymi,  

omawianie powtarzających się na kartkach elementów (kurczaki, pisanki, koszyczki) 

Można: 

- wskazywać/nazywać/ liczyć elementy na kartkach; 

- dołożyć do kartek wielkanocnych inne np. bożonarodzeniowe, imieninowe – zachęcić 

dziecko, aby wśród kartek wybierało te związane z Wielkanocą; 

- składać kartkę pociętą w pionie, w poziomie lub po skosie na dwie części; 

- składać kartkę pociętą w pionie lub w poziomie trzy części; 

- składać kartkę pociętą na cztery części na krzyż. 

Jeśli nie posiadamy kartek w swoich zbiorach, można wykorzystać te: 

https://gazetakrakowska.pl/kartki-na-wielkanoc-2020-piekne-wesole-i-oryginalne-kartki-

wielkanocne-wraz-z-zyczeniami-do-wyslania-20420/ga/c1-14814390/zd/42240654 

 

3. Bajeczka wielkanocna: https://www.youtube.com/watch?v=eCsMFJ2DVBk 

Rozmowa z dzieckiem: Jakie zwierzątka widziałeś w bajce? Jak nazywają się święta, które 

niedługo będziemy obchodzić? 

 

4. „Wielkanocne symbole” -dzielenie wyrazów: jajko, baranek, pisanka  koszyczek, 

kurczątko na sylaby z równoczesnym klaskaniem. 

 

5. Zabawa  z wykorzystaniem wiersza :”Śmigus dyngus” M. Terlikowskiej 

Wie o tym Tomek i Ewa, że w śmigus dyngus się wszystkich oblewa.  

Ale czy trzeba Pawełka oblewać z pełnego kubełka? 

Wystarczy małym kubeczkiem, dla żartu, dla śmiechu, troszeczkę. 

Bo gdy wiatr chmurkę przywieje i wszystkich was deszczem poleje? 

Po skończonej recytacji ochlapujemy dziecko wodą. 

 

6. Zabawy w „przelewanie” 

- przesypywanie  materiałów sypkich z naczynia do naczynia dłonią, łyżką, 

- przelewanie wody pomiędzy dwoma wiaderkami lub miskami za pomocą gąbki, 

- przelewanie wody pomiędzy dwoma naczyniami za pomocą  lejka, łyżki,  

kroplomierza 

Uwaga! Mobilizujemy dziecko do porządku np. zbierania rozsypanych materiałów, a gdy  

rozleje wodę osusza to miejsce ściereczką. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iEAFh54woIw
https://gazetakrakowska.pl/kartki-na-wielkanoc-2020-piekne-wesole-i-oryginalne-kartki-wielkanocne-wraz-z-zyczeniami-do-wyslania-20420/ga/c1-14814390/zd/42240654
https://gazetakrakowska.pl/kartki-na-wielkanoc-2020-piekne-wesole-i-oryginalne-kartki-wielkanocne-wraz-z-zyczeniami-do-wyslania-20420/ga/c1-14814390/zd/42240654
https://www.youtube.com/watch?v=eCsMFJ2DVBk


7. Zabawa „Ruchowe echo” - zachęcamy dziecko do naśladowania ruchów rodzica przy 

muzyce: uderzanie dłońmi o uda, klaśnięcia, podskoki, podskoki na jednej nodze, obrót itp. 

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A 

 

Wtorek 07.04.2020 

 

1. „Tańce połamańce” zapraszamy do tańca. 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

 

2. Dzieci słuchają fragmentu wiersza:  

 

Świąteczne porządki” W. Szwajkowskiego 

„Idą święta, – więc sprzątanie! Dzieci już się biorą za nie. 

Choć pogoda jest okropna, Julek żwawo myje okna. 

Zosia z mebli ściera kurze, Tadek woła – Ja odkurzę! 

Czy zostało coś dla Anki? Owszem, może prać firanki. 

żeby w święta uroczyste wszystko w domu było czyste.” 

Pytania do wiersza : Co robią dzieci by pomóc rodzicom w porządkach?  

Naśladowanie czynności ( mycie okien, ścieranie kurzy, odkurzanie, pranie) 

 

3. Zachęcamy do angażowania dzieci w pomoc  przy  pracach domowych na miarę ich 

możliwości. 

Zadania dla dzieci : Pomóż w  domowych porządkach: 

- połącz wyprane skarpetki w pary; 

- pomóż zaścielić swoje lóżko; 

- powycieraj kurze na półkach w swoim pokoju; 

- poukładaj zabawki na półce; 

- włóż klocki do pudełka; 

- włóż brudne ubrania do pralki. 

 

4. Masaż pleców-  „Myjemy okna”  -dziecko leży na dywanie.  

„Zrobiliśmy  porządki, musimy jeszcze umyć szyby 

Najpierw spryskujemy szybę płynem /”psik, psik” delikatnie uderzamy palcami w plecy 

dziecka / 

Myjemy szybę / masujemy dziecko po plecach całą  dłonią / 

Usuwamy wodę ściereczką  /przesuwamy brzegiem dłoni po plecach  dziecka w góry na dół/ 

Jeszcze raz spryskujemy  /”psik, psik” delikatnie uderzamy palcami w plecy dziecka / 

Na koniec wycieramy szybę  / masujemy dziecko po plecach całą  dłonią/ 

O! już okno umyte / łaskoczemy dziecko/ 

 

5. Ozdabianie pisanki plasteliną. Szablon pisanki ozdabiamy kawałkami plasteliny. Dziecko 

z pomocą rodzica urywa kawałek plasteliny, formułuje z niego kulkę, a następnie przykleja, 

dociska ją palcem do szablonu pisanki. Pracę można także wykonać zamaczając opuszek 

palca w farbie i odbijając go na kartce. 

Szablon pisanki: https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2018/03/pisanki-

kolorowanki-szablony-do-wyklejania-768x580.jpg  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2018/03/pisanki-kolorowanki-szablony-do-wyklejania-768x580.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2018/03/pisanki-kolorowanki-szablony-do-wyklejania-768x580.jpg


 

6. Znajdź 3 różnice w pisankach: 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Środa 08.04.2020 

 

1.Słuchanie wiersza „Wielkanocny zajączek” U. Kozłowska  

Co robi mama  zajęczyca? Jaką niespodziankę przygotowuje tata zajączek? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1_Su0kjAzQ 

 

2. Historyjka obrazkowa „Zajączki malują jajka". Odsłaniamy przed dzieckiem po jednym 

obrazku i opowiadamy o nim, zachęcamy dziecko do opowiadania, stosując pytania dotyczące 

kolejnych obrazków: kto jest na obrazku? Co się stało? Co robią zajączki? Policz jajka, itp. 

Historyjka do pobrania: 

http://chomikuj.pl/nauczycichlatac/Historyjka+obrazkowa+o+zaj*c4*85czkach 

 

Na początku odsłaniamy 1 obrazek i mówimy: 

„Zbliżały się Święta Wielkanocne. Zajączki miały pełne ręce pracy, bo im kury z okolicy 

niosły jajka. Kto je zliczy? Każda z kurek chciała, aby jej jajko kolorową było pisanką. Więc 

zajączki pędzlem w lewo, pędzelkiem w prawo - taka praca jest zabawą. Te w kwiatuszki, 

tamte w paski, uwijały się Szaraczki.” 

Odsłaniamy 2 obrazek. Zajączek wiezie pomalowane jajka, czyli pisanki na taczce, by oddać 

je kurom. 

Odsłaniamy 3 obrazek: Oj, zajączek się przewrócił. Dlaczego zajączkowi wypadły pisanki? 

Odsłaniamy 4 obrazek. Jednak to nie koniec przygody, zobacz co się stało. Z pisanek wykluły 

się….        

 

3. Słuchanie piosenki „Skacze drogą zając”- można zachęcić dziecko, by podczas jej 

słuchania klaskało, uderzało rękami o uda, grało na dwóch łyżkach. 

https://www.youtube.com/watch?v=T1_Su0kjAzQ
http://chomikuj.pl/nauczycichlatac/Historyjka+obrazkowa+o+zaj*c4*85czkach


https://www.youtube.com/watch?v=gHwW-cgUup8 

 

4.„Zajączki” – zabawa paluszkowa  

Pięć zajączków małych kica na polanie .Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. Kocha je ogromnie mama zajęczyca 

Zaplatamy palce obu dłoni i lekko kołyszemy splecionymi dłońmi. 

 

5. Praca plastyczna „Zajączki” z wykorzystaniem rolek po papierze toaletowym 

(wydzieranie, wycinanie, sklejanie ). 

 
Propozycje: https://i.pinimg.com/236x/f0/9b/e5/f09be5b07c3d94f36a28456832e89f19--toilet-roll-

crafts-crafts-with-toilet-paper-rolls-for-kids.jpg 
 

Inne pomysły na zajączka wielkanocnego 

https://www.youtube.com/watch?v=RodXic0G-SE   

https://apumpkinandaprincess.com/sock-bunny-easter-crafts-for-kids/ -zajączek ze skarpety 

https://artsymomma.com/k-cup-bunny-craft.html - zajączek z kubeczka 

 

 

Czwartek 09.04.2020 

 

1.Zabawa matematyczna „Pisanki”  

Przygotowujemy: (szablony pisanek poniżej), kartoniki z cyframi i kropkami w zakresie 1-10: 

- Rodzic pokazuje jeden z kartoników, a wybiera tyle pisane, ile wskazuje cyfra lub ile 

jest kropek na wybranym kartoniku. Dziecko przelicza wybrane pisanki.  

- Dziecko wybiera tyle pisanek, ile razy zaklaszczemy, zastukamy w stół itp. Przelicza 

pisanki.  

 

2. Zabawa „Znikające jajka”: Rodzic drukuje, wycina i rozkłada przed dzieckiem jajka, 

prosi, aby dziecko dokładnie się przyjrzało, następnie powtarzamy po kolei kolory każdego 

jajka.  Dziecko przelicza jajka, podaje liczbę. Po czym dziecko odwraca się lub zamyka oczy, 

a rodzic chowa jedno z nich. Zadaniem dziecka jest zgadnąć, którego jajka brakuje. Możemy 

zacząć od 3 sylwet i stopniowo dodawać kolejne.  

 

Zadanie z treścią wykonywane na szablonach pisanek: 

-Zajączek rano ozdobił 2 pisanki, a wieczorem jeszcze 2. Ile pisanek ozdobił zajączek? 

-Janek zjadł na śniadanie najpierw 2 jajka, a potem jeszcze 1. Ile Janek zjadł jajek? 

- Mama włożyła do koszyka 3 jajka, a Marek wyciągnął 1 jajko. Ile jest jajek w koszyku? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gHwW-cgUup8
https://i.pinimg.com/236x/f0/9b/e5/f09be5b07c3d94f36a28456832e89f19--toilet-roll-crafts-crafts-with-toilet-paper-rolls-for-kids.jpg
https://i.pinimg.com/236x/f0/9b/e5/f09be5b07c3d94f36a28456832e89f19--toilet-roll-crafts-crafts-with-toilet-paper-rolls-for-kids.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RodXic0G-SE
https://apumpkinandaprincess.com/sock-bunny-easter-crafts-for-kids/
https://artsymomma.com/k-cup-bunny-craft.html


 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

3.„Jajko” Masażyk wg M. Bogdanowicz 

A to co? A to co? Jajko drogą szło / kroczymy palcami po plecach dziecka od ich dolnej części 

do góry/ 

Napotkało „patelnicę” / na czubku głowy dziecka wykonujemy ruch okrężny zakończony 

stuknięciem palcem/ 

I udaje jajecznicę / gładzimy plecy dziecka od czubka głowy do dolnej części pleców/ 

 

4. Sensoryczne koszyczki -zabawa dotykowa. Do zabawy potrzebne są: dwa koszyczki, dwa 

kawałki materiału z wyciętym otworem na dłonie, dwie gumki recepturki do zamocowania 

materiału i kilka różnych przedmiotów, po dwie sztuki każdy, tak aby w jednym i drugim 

koszyczku umieścić takie same przedmioty. Muszą ro być przedmioty, które pod względem 

kształtu i dotyku są identyczne, np. dwie szyszki, dwie muszelki, samochodziki, ludziki, 

koniki, puszki waty, klocki, piłeczki, łyżki itp. Dajemy dziecku poznać te przedmioty, warto 

aby każdego z nich dotknęło, przed rozpoczęciem zabawy. Następnie wszystko wrzucamy do 

koszyczków, zakrywamy materiałem. Zadaniem dziecka jest za pomocą dotyku odszukać dwa 

takie same przedmioty.  

 

Rysunek poglądowy: https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-

content/uploads/2017/05/P5140650.jpg 

 

5. Praca plastyczna ”Pisanki” malowanie jajek gotowanych na twardo, wydmuszek lub 

jajek ze styropianu farbami, pisakami, oklejanie bibułą, skrawkami materiału, włóczki. 

Można też wykorzystać szablony: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/?smd_process_download=1&download_id=15389 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2017/05/P5140650.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2017/05/P5140650.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/?smd_process_download=1&download_id=15389


 

6. Poznanie literki „P” „p”: Przygotowujemy przedmioty na literkę p, np. parasol, poduszka, 

pocztówka itp. Prezentujemy je dziecku, mówimy ich nazwy, zachęcamy dziecko do 

powtarzania.  nazywamy przedmioty na literkę „p”, które uda wam się odszukać (przedmioty, 

obrazki);   prosimy dziecko by wyklaskało ich nazwy sylabami i policzyło sylaby; 

wyróżniamy  głoskę, którą słychać na początku i na końcu wyrazu. 

Pokazujemy litery: P p, odszukujemy je  w  książeczkach,  gazetach. 

Piszemy grubym pisakiem literki P p  zachęcamy dziecko do ich  ozdobienia  wałeczkami z 

plasteliny, masy solnej ( może uda się ułożyć je np. z groszków, makaronów, guzików itp.) 

 

Spotkanie z literką P  jest tutaj :  

https://www.youtube.com/watch?v=gds9GxFqEDo 

 

 Wykonanie karty pracy: 

 
 

Źródło: Nowa Era, Dzieciaki w akcji, Karty pracy 

 

 

Ozdabiamy literkę P: kolorujemy, wyklejamy plasteliną, cekinami, kawałkami materiałów. 

 

https://pintarycolorear.files.wordpress.com/2013/04/lapp.jpg 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gds9GxFqEDo
https://pintarycolorear.files.wordpress.com/2013/04/lapp.jpg


 

Piątek 10.04.2020 

 

1.Zagadki słuchowe – Co to za odgłosy? Słuchanie i  rozpoznawanie odgłosów : 

1. owce - https://www.youtube.com/watch?v=CZD1yvGTec4 

2. kwoka kurczątka i kogut- https://www.youtube.com/watch?v=KMmaYXA0nkI 

3. urządzenia elektryczne w kuchni i łazience -

https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSM 

 

2. Zabawa badawcza „Jajko” – oglądanie kurzego jajka całego, rozbijanie, wąchanie, 

oglądanie zawartości nazywanie/ wskazywanie poszczególnych części: skorupka, białko, 

żółtko, jajka surowego i gotowanego. Zachęcanie dziecka do spróbowania jajka gotowanego. 

Inne zabawy badawcze z jajkiem do ewentualnego wykorzystania są tutaj: 

http://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-

doswiadczenia-z-dziecmi.html 

 

3. Układanie pisanki w rosnącej kolejności: rodzic drukuje i wycina pisanki, rozkłada przed 

dzieckiem. Prosi, aby dziecko ułożyło od najmniejszej do największej pisanki oraz je 

policzyło.  

 
Źródło: opracowanie własne          

 

4. Taniec kurcząt w skorupkach  M. Musorgski 

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

 

5. Zabawa  „Pieczemy ciasto”. Dziecko naśladuje pieczenie ciasta. Wsypuje mąkę do miski, 

miesza obiema rękoma. Następnie wrzuca jajka - jedna ręka bierze jajko, a druga skorupki  

wyrzuca za siebie. Aby ciasto się upiekło musimy je dobrze ugnieść, dlatego naśladujemy 

gniecenie ciasta wykonując ruchy naprzemienne – raz jedną ręka, raz drugą. 

 

6. „Świąteczne wypieki” wspólne mieszanie w misce składników na masę solną. 

Przepis na masę solną: 1 szkl  mąki, 1 szkl soli, ok. ½ szkl wody. Mąkę mieszamy z solą 

stopniowo dodajemy wodę. Wyrabiamy. 

Ćwiczenia z masą solną: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZD1yvGTec4
https://www.youtube.com/watch?v=KMmaYXA0nkI
https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSM
http://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html
http://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html
https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw


- odrywanie kawałków masy i ugniatanie w dłoni 

- wałkowanie masy solnej przy pomocy klocka 

- wyciskanie ciasteczek  plastikowymi foremkami 

- formowanie kulek, wałeczków, rogalików 

- umieszczanie ciasteczek na tacce i malowanie farbami samodzielnie lub z pomocą 

Można też wykorzystać ewentualnie  inne dostępne masy np. plastelinę, ciastolinę. 

 

Drodzy rodzice!  pozwólcie dzieciom uczestniczyć w przygotowaniu  świątecznych 

wypieków. Mogą  nakłuwać ciasto plastikowym widelcem, odciskać widelcem wzorek  na 

brzegu ciasta, układać wzory z bakalii, pomóc podczas sprzątania w kuchni.  

 

 

Inne propozycje: 

 

 zabawa ruchowa z rodzicem: https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g; 

 uzupełnianie koszyczka: 

https://i.pinimg.com/originals/a3/a2/f6/a3a2f626026d288bc51aaf613332092b.jpg 

 wielkanocne karty pracy: pisanie po śladzie, łączenie w pary, odnajdywanie cieni; 

      https://www.mama-bloguje.com/wp-content/uploads/2014/04/wielkanocne- zadania.pdf 

  karty pracy: https://eduzabawy.com/karty_pracy/ 

 jak narysować pisankę 
           https://www.youtube.com/watch?v=Okrk1146_8E 

 

 

 

Opracowały: Renata Kamińska, Barbara Mazur, Marta Różycka 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g
https://i.pinimg.com/originals/a3/a2/f6/a3a2f626026d288bc51aaf613332092b.jpg
https://www.mama-bloguje.com/wp-content/uploads/2014/04/wielkanocne-%20zadania.pdf
https://eduzabawy.com/karty_pracy/
https://www.youtube.com/watch?v=Okrk1146_8E

