
Temat: WIELKANOC ZA PASEM 

 

 

Poniedziałek 06. IV. 2020 

 

T: Przygotowania do Świąt Wielkanocnych 

 

1. Zapoznanie dzieci z opowiadaniem: „Jak Ola przygotowywała się do świąt Wielkanocnych” 

z wykorzystaniem ilustracji. (obrazki – źródło własne). 

 

 Pierwszego dnia, w poniedziałek, Ola posiała rzeżuchę, nałożyła na talerzyk trochę waty, 

 posypała nasionami i podlała. 

 Drugiego dnia, we wtorek, dziewczynka robiła porządki, odkurzała, wycierała kurze, 

 układała zabawki. 

 Trzeciego dnia, w środę, Ola upiekła z mamą mazurki i je ozdobiła. 

 Czwartego dnia, w czwartek, dziewczynka upiekła babkę wielkanocną i polała ją lukrem. 

 Piątego dnia, w piątek, Ola ozdobiła pisanki, namalowała na nich kolorowe kwiaty i inne 

 wzory. 

 Szóstego dnia, w sobotę dziewczynka przygotowywała święconkę, poukładała do koszyczka 

 wszystkie produkty i ozdobiła koszyk zielonymi gałązkami bukszpanu. 

 Siódmego dnia, w niedzielę, Ola nakrywała do stołu i pomagała w przygotowaniu 

 wielkanocnego śniadania. 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

2. Rozmowy z dziećmi na temat przygotowań wielkanocnych , zachęcamy dzieci do 

swobodnych wypowiedzi. Co robiła Ola? Czy pamiętasz jak przygotowywała się do świąt? Co 

robiła w poniedziałek, wtorek? Dla ułatwienia rozkładamy obrazki na stole lub dywanie, możemy 

utwór przeczytać jeszcze raz po kolei, co w dany dzień się działo. Zadaniem dziecka jest 

wyszukanie odpowiedniego obrazka. 

 

3. Osłuchanie z piosenką „Święta tuż, tuż” poznanie słów i melodii. 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08 

 

4. Wielkanocne kolorowanki: 

http://chomikuj.pl/sewulka/Kolorowanki/Wielkanoc 

 

 

 

Wtorek 07. IV. 2020 r. 

 

T: Bajeczka Wielkanocna. 

 

1. Słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy „Bajeczka wielkanocna.” 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08
http://chomikuj.pl/sewulka/Kolorowanki/Wielkanoc


- 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. 

 

 

 



2. Rozmowa na temat opowiadania: 

· Co robiło słonko? 

· Kogo obudziło jako pierwsze, drugie, ... ? 

· Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 

· Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

- Jakie mamy zwyczaje wielkanocne? Dla ułatwienia możemy dać dzieciom zagadki: 

 

3. Zagadki wielkanocne: 

- Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy byś w święta, a których darzymy szczególną miłością i 

sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt.(KARTKI ŚWIĄTECZNE) 

- Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe zrobione z gałązek wierzby, bazi 

lub sztucznych kwiatów.(PALMA WIELKANOCNA) 

- Przeważnie jest biały i na stole leży .Kładą na nim sztućce, stawiają talerze (OBRUS) 

- Jak się nazywa jajko malowane co na Wielkanoc się przydaje. (PISANKA) 

- Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą 

(KURCZĄTKA) 

- Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też z lasu przyniesie oraz 

pisanki i baranka poniesie czasem. (KOSZYK) 

- · Ma długie uszy futerko puszyste. Ze smakiem chrupie marchewkę i sałaty listek. (ZAJĄC) 

 

4. Zabawa ruchowo-naśladowcza:  

Rodzic mówi zaklęcie: „Czary – mary obracam się na pięcie, różdżką robię zaklęcie, niech się 

wokół wszystko zmieni, niech moje dzieci w ... (słoneczka, bazie-kotki, zajączki, kurczaczki, 

baranki) zamieni”. Dzieci po wypowiedzeniu zaklęcia przez rodzica naśladują jego ruchy. 

 

5. Ćwiczenia oddechowe: 

• zdmuchiwanie lekkich przedmiotów ze stołu np. kuleczek waty 

• „Bazie” możemy na kartce brązowym pisakiem namalować gałązkę, z białej kartki wyciąć 

małe kóleczka (bazie) i dziecko za pomocą słomki może spróbować przenieść kuleczeki papieru 

( bazie ) na gałązkę. 

 

6.  Ćwiczenia słuchowe: „Zagubiony baranek.” zabawa z wykorzystaniem dzwoneczka. 

Dzwonimy dzwoneczkiem – dziecko wskazuje paluszkiem, z której strony dochodzi dźwięk. (jeśli 

w domu nie mamy dzwonka możemy wykorzystać dowolny inny przedmiot, którym zaszeleścimy, 

aby uzyskać jakikolwiek efekt dźwiękowy. 



Środa: 08. IV. 2020 

 

T: Pisanki – jaja malowane. 

 

1. Słuchanie wiersza Krystyny Różeckiej „Pisanki.” 

 

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. 

 

2. Zachęcamy Państwa do podejmowania rozmów z dziećmi na temat tego, co to są pisanki, 

jak ozdobione były pisanki w wierszyku, co na nich było namalowane. Pojawia się okazja do 

dalszych rozmów na temat tego, jak możemy zdobić jajeczka, jakimi sposobami. Poniżej 

zamieszczamy link, jako propozycja do obejrzenia, jak można zabarwić jajka. Jest wiele 

filmików na ten temat w internecie to przykładowy filmik. 

 

3. „Jak barwimy jajka?” można obejrzeć z dzieckiem filmik dotyczący zdobienia jajek 

https://www.youtube.com/watch?v=zo6FWbsXI5U 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zo6FWbsXI5U


4.  Historyjka obrazkowa ZAJĄCZKI MALUJĄ JAJKA. 

Mamy  4 obrazki: 

I obrazek: Zajączki malują jajka. 

II obrazek: Zajączek wiezie pisanki na taczce. 

III obrazek: Nagle najeżdża na wystający kamień, wskutek czego wypadają mu pisanki. 

IV obrazek: Z pisanek wykluwają się kurczęta w takie same wzorki, jakie były na skorupkach. 

 

Pierwszy obrazek opowiada rodzic 

 

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

jajka. Kto je zliczy? (chętne dziecko liczy). Każda z kurek chciała, aby jej jajko kolorową było 

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

kwiatuszki, tamte w paski, uwijały się szaraczki - przeliczanie pisanek, wymienianie co jest na 

której? Która jest ta, co są na niej kwiatki? Która to, co są na niej paski? Jako która leży ta w 

zygzaki? Schowanie jednej - której brakuje? 

 

 

Drugi obrazek też 

Zajączek wiezie pomalowane jajka, czyli pisanki na taczce, by oddać je kurom. Nagle rodzic 

odsłania trzeci obrazek i pyta dziecko 

Co dalej się wydarzyło? 

Dlaczego zajączkowi wypadły pisanki? 

Co odczuwał zajączek? 

Jednak to nie koniec przygody, bo oto (odsłania czwarty obrazek): 

Co się stało? 

A co teraz przeżywał zajączek? 

Dlaczego zajączki miały mnóstwo pracy? 

Dziecko uczy się myśleć  na zasadzie przyczyna- skutek, rozwija mowę 

 

Historyjka obrazkowa poniżej: 

 

 

źródło http://chomikuj.pl/Lim0nka/Historyjki+obrazkowe+i+ilustracje+do+wierszy*2c+opowiada*c5*84*2c+baj

ek/kolorowe/Historyjki+ob 

 

http://chomikuj.pl/Lim0nka/Historyjki+obrazkowe+i+ilustracje+do+wierszy*2c+opowiada*c5*84*2c+bajek/kolorowe/Historyjki+ob
http://chomikuj.pl/Lim0nka/Historyjki+obrazkowe+i+ilustracje+do+wierszy*2c+opowiada*c5*84*2c+bajek/kolorowe/Historyjki+ob






 

5.  Zabawa ruchowa: „Wyścig z jajem.” Do zabawy potrzebna nam będzie łyżka 

drewniana lub zwykła i jajko (aby uniknąć strat w jajkach polecamy sztuczne np. ze 

sterpianu). Wyznaczamy start i metę, prosimy, aby dziecko przeniosło w taki sposób jajko na 

łyżce, aby ono nie spadło. 

 

 

6.  „Jak zrobić pisanki” propozycja dla mamy i dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE 

 

7.  Ćwiczenia słuchowe: „Ile jajek zniosła kurka? Wycinamy jajeczka z papieru. Rodzic 

klaszcze a dziecko układa na stole tyle sylwet jajek, ile razy rodzic uderzył w ręce. 

  

 

 

 

Czwartek: 09. III. 2020 

 

T: Wielkanocny zajączek 

 

1. Zapoznanie dzieci z wierszem:  D. Gellner „Wielkanocne kolory”: 

 

„Wielkanocne kolory” 

 

Na wielkanocnym stole 

kolor się miesza z kolorem. 

Śmieją się z każdej strony 

owsa wstążki zielone, 

bazie, srebrne jak deszczyk ... 

I co jeszcze ? 

Przy obrusie biała falbanka, 

zloty dzwonek baranka 

i tysiąc różnych kolorów 

na świątecznych pisankach ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE


2. „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 

zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi. 

 

3.  Pisankowe rytmy i ich kontynuacja:  

 

Zabawa z wykorzystaniem poniższych pisanek większychh i mniejszych. Można je wydrukować 

lub po prostu wyciąć większe i mniejsze z kolorowego papieru. Pokazujemy dziecku pewien rytm 

układając je np. większa, mniejsza….-dziecko odpowiednio musi kontynuować. Powtarzamy 

zadanie zmieniając nasze rytmy np. mniejsza, mniejsza, większa….itd. 

 



4. Zabawa orientacyjno-porządkowa pt. „Zajączki się myją” – imitowanie ruchem treści 

zabawy. Wprowadzanie dobrej atmosfery sprzyjającej dalszemu, aktywnemu działaniu dzieci w 

ciągu całego dnia. 

 

„Zajączek się myje” 

Pan zajęcze myje łapki 

bo są bardzo, bardzo brudne. 

Myje pyszczek, myje szyje, 

bo wybiera się z wizytą. 

Lecz najdłużej myje uszy 

bo ma uszy bardzo dłuuuuugie. 

Wodą, mydłem, mydłem woda 

najpierw jedno potem drugie.” 

 

5.  Słuchanie piosenki pt. „Hopla, hopla” Śpiewające brzdące. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 

 

 

6.  Praca plastyczna – „Kolorowe zajączki”. 

 

Potrzebne materiały: rolka po papierze toaletowym lub ręcznikowym, klej, nożyczki, kolorowe i 

białe kartki, farby. 

Rolkę po papierze toaletowym malujemy farbami. Podczas kiedy farba będzie wysychać, należy 

zrobić uszy, oczy i zęby zajączkowi. Po wyschnięciu farby, do rolki przyklejamy zrobione elementy. 

Następnie należy jeszcze wyciąć kilka czarnych pasków papieru, aby dorobić zajączkowi wąsy i 

GOTOWE. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c


Piątek: 10. III. 2020 

 

T: Przygotowujemy wielkanocny koszyczek. Pieczemy wielkanocne ciasteczka. 

  

1.  Przedszkolaki robią koszyk wielkanocny. 

Przy pomocy rodzica dzieci stroją i układają do koszyka produkty. Do dyspozycji mają:  serwetkę, 

sól, pieprz, jaja ugotowane na twardo, pisanki baranek z cukru, kromka chleba,  kawałek kiełbaski, 

babeczka. Po wykonaniu i udekorowaniu koszyk wędruje na wcześniej  przygotowane i widoczne 

miejsce, tak by wszyscy mogli go oglądać. Warto  wyjaśnić  dzieciom znaczenie symboli 

wielkanocnych. 

 - biała serwetka-by przypominała o poranku Zmartwychwstania o wschodzie słońca 

- coś zielonego(Żyto Lub borówki)-bo to przecież wiosna, cała przyroda budzi się do życia po zimie, 

wszędzie kiełkuje nowe życie 

- jajka-w Wielkanoc chrześcijanie czczą Chrystusa żyjącego, tego dnia ofiarujemy sobie wzajemnie 

jajka – symbol życia 

- chleb-bo to najważniejsze pożywienie człowieka, symbolizuje ciało Chrystusa 

- baranek wielkanocny-ponieważ Pana Jezusa nazywamy Barankiem Bożym 

- odrobina soli-bo Jezus nakazał nam być solą ziemi , to znaczy nadawać smak życiu:taką solą 

może być nasza radość,praca,trud, miłość…. 

- babka wielkanocna,wędlina-by prosić Boga o to ,żeby nigdy nie zabrakło nam pożywienia, a 

najlepiej, żeby zawsze było coś smacznego ! 

- palma-by uchroniła nas od nieszczęść i chorób 

- Baranek – zwycięstwo, niewinność, wolność, 

- Jajka – nowe życie, 

- Szynki, wędliny – dobrobyt 

 

2.  Zabawa dydaktyczna „Kroimy wyrazy”  – dzieci sylabizują (klaszcząc) nazwy wyrazów 

podanych przez rodzica. Podają liczbę sylab w wyrazie. 

WYRAZY związane z świtami wielkanocnymi: Wielkanoc, święta, jajko, pisanki, palma, życzenia, 

kurczątko, zajączek, baranek. Śmigus-dyngus itp. 

 

 

3.  Śpiewanie piosenki „Święta Wielkanocne” 

      https://www.youtube.com/watch?v=GDLsgNR5Xo8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDLsgNR5Xo8


4.  Zachęcamy do wspólnego pwypieku ciasteczek „Jajek wielkanocnych.” Sprawdzony  

przepis. Polecamy i  życzymy smacznego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mx0ZWpY9XRQ 

 

 

Życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych i wesołych świąt :) 

 

 

 

 

Opracowały: Małgorzata Pachytel, Magdalena Czepiel, Monika Dymek 

              

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mx0ZWpY9XRQ

