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Temat tygodnia: WIELKANOC 

 

 

Nadchodzący tydzień to czas rodzinnych przygotowań do pięknych 

wiosennych Świąt Wielkanocnych. Jest to czas kiedy wspólnie z 

członkami naszych rodzin będziemy robić porządki w naszych domach, 

dekorować mieszkania, przygotowywać pisanki do wielkanocnego 

koszyczka i piec świąteczne ciasta. Serdecznie zachęcamy Was drodzy 

rodzice, byście w te przygotowania włączyli również wasze dzieci, które 

przecież mogą już pomóc w wielu obowiązkach. Niech poukładają swoje 

zabawki w pojemnikach, na półkach, niech pomagają przy 

przygotowywaniu świątecznych wypieków i oczywiście ozdóbcie 

wspólnie pisanki do wielkanocnego koszyczka.                                   

 

Poniedziałek 29.03.2021r.   

 
Zabawa ruchowa- Gdzie się ukryła pisanka? 
Poproście kogoś dorosłego, żeby schował w mieszkaniu jajko, pisankę lub coś co 

kształtem ją przypomina. Waszym zadaniem będzie schowany przedmiot odnaleźć. 

Można tutaj posługiwać się tradycyjnym „ciepło – zimno” w zależności od 

odległości, w jakiej znajdujemy się odległości od szukanego przedmiotu. 

 

 

 

 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.fantastyczny-prezent.pl/wielkanoc/prezenty-od-zajaczka.html&psig=AOvVaw0U46ENzK5q5MYgcA_tyzKb&ust=1585340491242000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCKik7-D7uOgCFQAAAAAdAAAAABCmAQ
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Przeczytaj dziecku wiersz B. Formy pt. ,,Wielkanoc”. 

Święta za pasem, 

do pracy się bierzemy, 

mazurki i baby 

smaczne upieczemy. 

Pisanki, kraszanki 

razem dziś robimy, 

wszystkie kolorowe, 

bardzo się cieszymy. 

Upiekliśmy z ciasta 

baranka, zajączka, 

z posianej rzeżuchy 

będzie piękna łączka. 

W glinianym wazonie 

bazie i żonkile, 

a na nich z papieru 

kurczątka przemiłe. 

 

Rozmowa na temat wiersza : 

- jak nazywają się zbliżające się święta?  

- jakie ciasta wtedy pieczemy? 

- co znajduje się na wielkanocnym stole? 

 

Zabawa  w wyklaskiwanie -podział na sylaby wyrazów związanych  

ze Świętami Wielkanocnymi np. Wielkanoc, pisanka, baranek, zajączek, jajko, 

kurczątko, życzenia. 

(Wiel- ka-noc, pi-san-ka, ba-ra-nek, za-ją-czek, jaj-ko, kur- cząt -ko, ży-cze-

nia).Policzcie ile sylab jest  w każdym wyrazie? 

 

Karta pracy cz2.str.28 

Posłuchajcie tekstu o przygotowywaniu pisanek i rysujcie po śladach rysunków. 
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 Wtorek 30.03.2021r.   

Zabawa: „Przenoszenie jajek”. 

Przygotuj plastikowe łyżki (lub zwykłe) i ugotowane jajka. Zabawa polega 

na przeniesieniu jajka z jednego miejsca, do wyznaczonej mety.  

Urozmaiceniem może być slalom, tor przeszkód lub przenoszenie jajek 

z zamkniętymi oczami.  

Książka str. 46 Liczenie obrazków. 

Nazwijcie co przedstawiają obrazki .Policzcie  pokarmy przygotowane do 

wielkanocnego koszyczka. Pokażcie obrazek, na którym jest ich najwięcej, oraz 

obrazek na którym jest ich najmniej. 
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Zabawy matematyczne: 

W miarę możliwości połóżcie na dywanie np. 4 pisanki, 2 kartki - czerwoną i zieloną. 

Niech dziecko przelicza, ile jest pisanek. Możesz zapytać.1 pisankę połóżcie na 

czerwoną kartkę a 2 na zieloną. Ile pisanek zostało? Na której kartce jest ich więcej?3 

pisanki połóżcie na czerwoną kartkę i 1 na zieloną. Ile pisanek zostało? Na której 

kartce jest ich więcej. 

Rozwiązywanie zagadek o tematyce wielkanocnej. 

 

Jajko białe, żółte, malowane na Wielkanoc 

 do koszyka szykowane. (pisanka) 

 

Nie miauczą, lecz kwitną, białe albo szare. 

Znajdziesz je na wierzbie, gdy się kończy marzec. (bazie) 

 

Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce, jarzyny.  

Do kościoła z nim idziemy i białą serwetką okryjemy. (koszyk) 

 

Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą.  

Kryją się pod skrzydła, gdy kota zobaczą. (kurczątka) 

 

Ma duże uszy, po łące kica. Boi się wilka, boi się lisa. (zając) 
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Przeważnie jestem biały i na stole leżę.  

Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze. (obrus) 

 

Środa 01.04 2021r.  

Symbole świąt Wielkanocnych 

Dzisiaj chciałybyśmy przybliżyć Wam moi drodzy symbolikę Świąt Wielkanocnych. 

Dlatego zapraszamy Was serdecznie na prezentację, która w przystępny 

sposób przekaże niezbędną wiedzę o tak ważnych symbolach: 

https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM 

Przeczytaj dziecku tekst – „Symbole Świąt Wielkanocnych”-utrwalamy 

symbolikę produktów znajdujących się na świątecznym stole. 

Posłuchaj, co znaczą te symbole: 

  

CHLEB: W tradycji chrześcijańskiej jest najważniejszym z symboli, ponieważ 

przedstawia ciało Pana Jezusa. Chleb zawsze gwarantował pomyślność i dobrobyt.  

JAJKO: Symbol nowego, odradzającego się życia i zwycięstwa życia nad 

śmiercią. Przypomina nam, że Pan Jezus zmartwychwstał.  

BARANEK: Baranek to Pan Jezus, który oddał swoje życie za ludzi, by następnie 

zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem  

i śmiercią, oznacza Chrystusa zwyciężającego. 

WĘDLINA: Jej obecność w koszyku miała zapewnić zdrowie. Była symbolem 

dostatku. 

SÓL: Uznawano ją za symbol oczyszczenia z grzechów. Poświęcona miała chronić 

przed złem, zepsuciem. 

CHRZAN: Symbolizuje siłę fizyczną. 

CIASTO: Symbolizowało umiejętności i doskonałość. 

BUKSZPAN: Ze względu na zielone liście, które długo zachowują świeżość po 

ścięciu, bukszpan stał się symbolem wieczności i nieustannego odradzania się 

natury. Oznacza wiarę w nieskończoność życia i nadzieję na zmartwychwstanie  

 

Zaśpiewajcie pięknie swoim Rodzicom piosenkę ,,Wielkanocny poranek”. 

https://www.youtube.com/watch?v=LUscwVMu5PM 

 

1. W wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem baranek 

Dzyń, dzyń, dzyń  

https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM
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dzyń, dzyń, dzyń 

Dzwoni dzwonkiem baranek. 

  

Ref. Wielkanocne kotki 

Robią miny słodkie 

Już wyjrzały z pączka 

Siedzą na gałązkach  

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzby pytają (2x) 

 

2. A kurczątka z zającem 

Podskakują na łące 

Hop, hop, hop 

hop, hop, hop 

Podskakują na łące 

  

Ref. Wielkanocne kotki 

Robią miny słodkie 

Już wyjrzały z pączka 

Siedzą na gałązkach  

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzby pytają (2x) 
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Czwartek 02.04.2021r.  

 

Zabawy badawcze  

 

Oglądanie jaj kurzych. Zwracanie 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. Degustowanie jaj ugotowanych na 

twardo.  

 

„Jak barwimy jajka?” –poznanie ciekawostek o naturalnym barwieniu jaj: 

 

-żółty –suche łupiny cebuli 

-czerwony –kora dębu, owoce czarnego bzu, suszone jagody, suche łupiny cebuli 

-różowy –sok z buraka 

-pomarańczowy –marchew, dynia 

-brązowy –łupiny orzecha, łupiny cebuli 

-niebieski –owoce tarniny 

-fioletowy –płatki ciemnej malwy 

-zielony –trawa, pokrzywa 

-czarny –wygotowane olchowe szyszki. 

 

Karta pracy, cz. 2, str. 29  

 

Dokończ ozdabiać i kolorować rysunek pisanki na dole karty tak ,jak obrazek pisanki 

na górze strony . 
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Wykonajcie pisankę z wyprawki plastycznej   

Pokolorujcie rysunek jajka. Odszukajcie wśród naklejek obrazki związane z 

Wielkanocą .Ozdóbcie nimi jajka, wytnijcie pisankę. 
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Bardzo prosimy Rodziców o pomoc dzieciom w wykonywaniu prac plastycznych 

oraz o przesyłanie zdjęć waszych aktywności  na adres: iwonaz_84@wp.pl                            

W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu 

mailowego z wychowawczyniami grupy: olakwika@wp.pl,  ewelinaa77@o2.pl. 

mailto:olakwika@wp.pl

