
 

Temat tygodnia: WIELKANOC 
Propozycje zadań dla dzieci z grupy „Pszczółki” 

 

Poniedziałek 29.03.2021 
 

Zabawa ruchowa  – Kurczątko.  

Dziecko przykuca na dywanie, głowę ma skuloną między ramionami – jest 

kurczątkiem, które zaraz wykluje się ze swojej skorupek. Na hasło: Kurczątko się 

wykluwa, dziecko powoli podnosi się, prostuję stopniowo dolne i górne kończyny; 

kręci głową w różnych kierunkach. 

 

Zabawy badawcze  

Oglądanie jaj kurzych. Zwrócenie uwagi na delikatność skorupki. 

Z czego składa się jajko?  

Zapoznanie z budową jaja kurzego: rozbicie surowego jajka; oglądanie białka i żółtka 

na spodeczkach; określanie ich konsystencji i koloru. Określanie przez dziecko,                   

w jakiej postaci można spożywać jajka.  

 

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

Prawda? Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze mi 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. 

Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paski. 

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 kurczaki na świecie. 

(rodzic przerywa opowiadanie i pyta dziecko, co sądzi o pomyśle kurek i czy 

rzeczywiście z jajek wylęgną się kurczątka w kolorach skorupek. Następnie 

kontynuuje opowiadanie, zwracając uwagę dziecka na to, kto miał rację).                                               

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.  

Mój 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!”. 

• Wyjaśnienie znaczenia słowa nioska.  

• Rozmowa na temat opowiadania.  

    Co zniosły kury?  

    Dlaczego chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze?  

    Co zrobiły, aby tak się stało?  

    Jak pomalowały jajka? 

    Jakie kurczątka wykluły się z jajek?  

 

Karta nr 10 – kurczątka można także  pomalować kredkami lub farbami. 
 

 

Wtorek 30.03.2021 

Ćwiczenia w porównywaniu wielkości. 

Wskazywanie jajek od najmniejszego do największego.  

 
 
Słuchanie rymowanki „Spacer czterech kur” 

     Były sobie kury cztery co lubiły na pole spacery.  

     Pierwsza – czarne piórka, druga – białe piórka,  

     trzecia – ruda i gruba a czwarta – oczkiem mruga. 

 

Rozmowa na temat rymowanki.  

     Ile było kur? 

     Jak wyglądała pierwsza kura? 

     A jak wyglądały druga, trzecia kura? 

     Co robiła czwarta kura? 

     Dokąd poszły kury? 

Ćwiczenia logorytmiczne. 

Dziecko powtarza  słowa i wykonuje odpowiednie ruchy. 

    Raz, dwa, trzy (podskoki) chodź i ty. 

    Jedna noga, druga noga,  skok do przodu i od nowa. 
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Środa, 31.03.2021 

   Opowieść ruchowa Przygoda wielkanocna. 

Rodzic opowiada i odpowiednimi ruchami ilustruje opowiadanie a dziecko naśladuje. 

Mały zajączek (dziecko przykuca, przykłada dłonie do głowy – robi uszy zajączka) 

skakał po łące i zastanawiał się, jaką świąteczną niespodziankę przygotować dla 

swoich przyjaciół (skacze w przysiadzie, w różnych kierunkach). Postanowił 

zrobić dla nich pisanki (naśladuje malowanie pisanek). Kiedy były już gotowe, 

delikatnie poukładał je w wózku (naśladuje przenoszenie pisanek w obu dłoniach, 

z jednego miejsca na drugie). Powoli ciągnął wózek, aby rozwieźć pisanki do 

swoich kolegów (naśladuje ciągnięcie ciężkiego wózka za sznurek). Wózek był 

ciężki. Zajączek co pewien czas zatrzymywał się, ocierał pot z czoła (naśladuje 

ocieranie potu raz jedną ręką, raz drugą) oraz przeciągał się, aby rozprostować 

plecy i ręce (przeciąga się). Był już bardzo blisko domku kogucika, kiedy nagle 

potknął się i przewrócił (naśladuje potknięcie się i przewrócenie). Wózek z 

pisankami przechylił się na bok, a pisanki poturlały się po trawie (turla się po 

dywanie w różnych kierunkach). Skorupki pisanek zaczęły pękać. Wykluły się z 

nich kurczątka (naśladuje wykluwanie się kurczątek z jajek). Zajączek przestraszył 

się i zaczął uciekać (skacze w przysiadzie), a kurczątka, machając swymi 

malutkimi skrzydełkami, pobiegły za nim (biegnie, machając ugiętymi w łokciach 

rękami). Kurczątka były jednak malutkie, dlatego szybko się zmęczyły. 

Przykucnęły więc na trawie (przykuca), aby odpocząć. Tymczasem zajączek 

opowiadał przyjaciołom o swojej przygodzie, a oni się z niego głośno śmiali 

(naśladuje śmiech). Myślę, że o zajączku nie można powiedzieć, że był odważny – 

przecież przestraszył się małych kurczątek. 

Słuchanie i nauka piosenki „Pisanki”(sł. i muz. Bożena Forma). 

     Pisanki, kraszanki w prześliczne wzory. 

     Wszystkie ubrane w piękne kolory. 

     W zygzaki i kółka w kurczątka małe,  

     w listki i kwiatki pokryte całe. 

     Moja pisanka niebieska cała, 

     na niej wiatraczek i chmurka mała. 

Link do piosenki: 

https://soundcloud.com/user-956760406/pisanki-s-i-muz-bo-ena-forma?in=user-

956760406/sets/odkrywam-siebie-poziom-a 

 

Rozmowa na temat piosenki.    

     Co to są pisanki? 

     Jakie wzory miały pisanki z piosenki? 

     Jak wygląda pisanka, o której jest mowa w trzeciej zwrotce piosenki? 

 

Karta B 
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Czwartek, 01.04.2021 

 
Słuchanie wiersza M. Golc  „Wielkanocne przysmaki” 

   Święta wielkanocne pachną przysmakami. 

   Czuć już wonny żurek i keks z bakaliami.  

   A drożdżowa baba ze stołu spogląda.  

   W białej sukni z lukru pięknie dziś wygląda.  

   Pan mazurek pachnie słodką czekoladą.  

   Koronę z owoców już na niego kładą  

 

 

 

 

Rozmowa inspirowana treścią wiersza. 

     Jak wygląda stół przygotowany na  wielkanocne  śniadanie? 

     Co się na nim znajduje? 

     Wyjaśnianie niezrozumiałych słów: drożdżowa baba, lukier, mazurek,   

      keks. 

 

Śmigus-dyngus 

     Zapoznanie z nazwą śmigus-dyngus. 

     Wyjaśnianie, na czym polega zwyczaj polewania się wodą w  poniedziałek  

     wielkanocny. 

     Zwracanie uwagi dziecku na tradycję, ale i na zachowanie zdrowego  

     rozsądku; ukazanie konsekwencji niestosowania umiaru w polewaniu      

     się wodą. 
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