
Propozycje zajęć i zabaw od 06.04.2020r.-10.04.2020r. 

 

Tematyka: 

1.) W wielkanocnym nastroju. 

 

Realizacja obszarów edukacyjnych: 

 

Obszar 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 5,7,8 

Obszar 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 1,2,7,8,9 

Obszar 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka: 1,2,4,5,6,7,8.9 

Obszar 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,22,23 

 

Poniedziałek 06.04.2020r. 

1. „Jak to się zaczęło…” – wysłuchanie opowiadania N. Usenko pt. „Wielkanoc” . 

„Wielkanoc” 

Pewnego razu zajączek obudził się bardzo wcześnie. Przy łóżku stała mama.  

– Wstawaj, śpiochu, pokażę ci coś pięknego! – powiedziała i zabrała go na spacer.  

Wszędzie było pełno ludzi! Słońce świeciło, dzwony na wieży kościoła biły wesoło bim-bom, 

ulicami biegły dzieci. Każde miało koszyczek z białą serwetką. A w koszyczku same cuda: 

kolorowe jajka, żółte kurczaczki, cukrowe baranki z czerwoną wstążką i dzwoneczkiem na 

szyi, i różne przysmaki.  

– Ojeju… – szepnął zajączek. – Dlaczego dzwony biją? I dlaczego jajka są takie 

kolorowe? I do czego są te patyki z kwiatami i wstążeczkami?  

– Jajka są kolorowe, bo to pisanki – dzieci same je pomalowały. A patyki z kwiatkami i 

wstążkami to palemki. Zawsze robi się je na Wielkanoc. 

– A kiedy jest Wielkanoc? – dopytywał się zajączek. 

– Właśnie dziś! – powiedziała uroczyście mama. – Dlatego dzwony biją! 

Zajączek patrzył i patrzył, i nie mógł się napatrzeć… I wtedy poczuł taki piękny zapach, że 

o mało nie kichnął! 

– Mamusiu! – zawołał. – Co tak pachnie?  

– Baby wielkanocne! – zaśmiała się mama.  

– Babcie wielkanocne? 

– Nie babcie, tylko baby! Baba to takie ciasto z rodzynkami, słodkie i pachnące. 

Zajączek aż westchnął z zachwytu.  

– Już wiem, kim zostanę, jak będę duży! – zawołał. – Zajączkiem! Wielkanocnym! 

Podskoczył z radości wysoko, wysoko… ooo, tak! I pokicał do domu, malować pisanki.  

 Po przeczytaniu opowiadania rodzic może omówić z dziećmi tekst.  

Przykładowe pytania:  

Co zobaczył zajączek, idąc na spacer z mamą?  

O co dopytywał zajączek?  

Co tak pięknie pachniało?  



Kim zajączek zapragnął zostać?  

Co chciał robić w domu? 

 

2. „Niespodzianki wielkanocnego Zajączka” – zabawa ruchowa doskonaląca orientację 

w przestrzeni. 

Dzieci szukają w sali ukrytych niespodzianek, które wcześniej nauczyciel schował w 

różnych miejscach w Sali. Mogą to być: pisanki, kurczaczki, cukrowe baranki, 

czekoladowe zajączki, kwiatki, itp. Gdy dzieci są już gotowe zajączek mówi do dzieci: 

Przyniosłem dla was różne świąteczne niespodzianki, ale gdzieś je pogubiłem… Może 

pomożecie mi je znaleźć? Dalej zajączek naprowadza dzieci, używając określeń 

dotyczących położenia ukrytych przedmiotów: nad, pod, na, za, wysoko, nisko, obok, 

np. Chyba jedna niespodzianka była wysoko, obok misia… Znalezione przedmioty 

dzieci zbierają w jednym miejscu, ponieważ zostaną one wykorzystane do kolejnej 

zabawy. 

3. „Ile czego?” – zabawa dydaktyczna polegająca na segregowaniu i przeliczaniu 

niespodzianek doskonaląca umiejętności klasyfikacji.  

Zajączek prosi dzieci o pomoc w posegregowaniu niespodzianek i sprawdzeniu, czy są 

wszystkie, czyli w przeliczeniu. Dzieci wkładają niespodzianki do odpowiednich 

pojemników i z pomocą nauczyciela przeliczają je. Na koniec mogą poczęstować się 

jedną niespodzianką, a resztę odkładają w wyznaczone przez nauczyciela miejsce. 

 

Wtorek 07.04.2020 r. 

Dzisiejszego dnia proponuję kilka ćwiczeń ruchowych  

 

ZABAWY RUCHOWYCH DLA DZIECI - ZESTAW XV 

 Zabawa orientacyjno – porządkowa: „Kot jest, kota nie ma” – na zapowiedź „Kot 

jest” dzieci myszki obejmują kolana, głowa nisko opuszczona. Na zapowiedź „Kota nie 

ma” myszki biegają swobodnie w różnych kierunkach, omijając się zręcznie. Powtórzyć 

3x.  

 Ćwiczenia wieloznaczne i porządkowe: dzieci chodzą po „sadzie” i zbierają jabłka 
– skłony w dół i wyprosty.  

 Ćwiczenia tułowia – skłony boczne „Drzewami kołysze wiatr”. Dzieci stoją w 

rozkroku, ręce luźno wzdłuż ciała. Wolne rytmiczne skłony w lewo, w prawo. Po kilku 

skłonach – wyprost (wiatr przestał wiać i nie kołysze drzewami). Powtórzyć 3x  

 Ćwiczenia z elementami czworakowania „Drabina”- dzieci wspinają się po drabinie 

po jabłka, które rosną wysoko. Prawidłowy marsz na czworakach w przód, następnie 

wyprost i sięganie po jabłka rosnące wysoko prawą i lewą ręką. Powtórzyć 3x. 

  Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Puste kosze, pełne kosze” dzieci wykonują 

przysiad podparty, na zapowiedź nauczyciela „puste kosze” prostują się , rozkładają ręce 

w bok; na zapowiedź „pełne kosze” wykonują powtórnie przysiad podparty. Powtórzyć 

3x.  

 Zabawa bieżna – „Samochody” – dzieci (samochody) jeżdżą po sali w dowolnym 

tempie. Nauczycielka pokazuje kolorowe krążki – światła drogowe. Dzieci reagują – 

czerwony krążek – stoją, zielony – jadą. III.  

 Ćwiczenia uspokajające. Marsz zwykły i we wspięciu, marsz na zewnętrznych i 

wewnętrznych krawędziach stóp. Podczas marszu śpiewanie piosenki „Już owoców 

pełen kosz 

 

 



 

Środa 08.04.2020 r. 

1. Przyśpiewki ludowe” – zabawy rytmiczno-ruchowe z wykorzystaniem przyśpiewek 

ludowych 

 Na początek zaproponuję zabawę rytmiczno- ruchową pt. „ Poszło dziewczę po ziele”. 

Poniżej załączam link jak się  w to bawić z dziećmi. 

https://www.youtube.com/watch?v=YXzJ0awkXLs 

 

„Poszło dziewczę po ziele” 

Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele 

Nazbierało niewiele, niewiele, hej! 

Przyszedł do niej braciszek 

Połamał jej koszyczek. 

Oj ty, ty, oj, ty, ty 

Za koszyczek zapłać mi. 

Oj ty, ty, oj, ty, ty 

Za koszyczek zapłać mi. 

 Kolejna zabawa ludowa pt.: Jawor” 

Poniżej załączam link jak się w to bawić z dziećmi. 

https://www.youtube.com/watch?v=chz26JcH7ng 

 

„Jawor” 

Jawor, jawor, 

Jaworowi ludzie, 

Co wy tu robicie? 

Budujemy mosty 

Dla pana starosty. 

 

Tysiąc koni przepuszczamy, 

A jednego zatrzymamy. 

 Na koniec zaproponuję taniec ludowy oberek. 

Poniżej załączam link z instrukcją jak należy tańczyć ten taniec ludowy. 

https://www.youtube.com/watch?v=BF_ElqmwO88 

 

 

Czwartek 09.04.2020 r. 

1. Słuchanie wiersza D. Gellner pt. „Pisanki” . 

 

 

„Pisanki” – Dorota Gellner 

 

Patrzcie, 

ile na stole pisanek! 

https://www.youtube.com/watch?v=YXzJ0awkXLs
https://www.youtube.com/watch?v=chz26JcH7ng
https://www.youtube.com/watch?v=BF_ElqmwO88


Każda ma oczy 

malowane, 

naklejane. 

Każda ma uśmiech 

kolorowy 

i leży na stole grzecznie, 

żeby się nie potłuc 

przypadkiem 

w dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! 

Pisanki 

nie są do jedzenia 

Z pisanek się wyklują 

świąteczne życzenia! 

 Po wysłuchaniu wiersza można można omówić z dziećmi jego treść. 

Oto przykładowe pytania do wiersza: 

Co to są pisanki? 

Czy wszystkie pisanki były takie same? 

Gdzie leżały pisanki 

Co się wykluje z pisanek? 

2. Zaproponuję obejrzenie prezentacji multimedialnej na temat pokarmów, które powinny 

się znaleźć w koszyczku wielkanocnym. 

Poniżej załączam link do prezentacji multimedialnej- Należy kliknąć myszką na 

niebieski napis KOSZYCZEK WIELKANOCNY- prezentacja multimedialna 

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-

multimedialna-plansze/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna/ 

3. Po obejrzeniu prezentacji zachęcam do wspólnej do wspólnej rozmowy na temat 

produktów, które należy włożyć do  „Wielkanocnego koszyczka” 

 Następnie nauczycielka odczytuje zagadki, jako rozwiązanie dzieci wybierają 

odpowiednią rzecz i wkładają do koszyczka. 

Gdy go weźmiesz za uszy, zaraz wszystko nosi, 

Ma wiklinowy brzuszek, i nazywa się ……….. (koszyk) 

Długie uszy, szare futro, trochę jest nieśmiały, 

i z ogonkiem jak pomponik, cały dzień po lesie goni. (zajączek) 

Co to jest? Kolorowe, malowane, i kraszone i pisane, Na Wielkanoc darowane, (pisanki) 

Żółciutkie, puchate, w koszu siedzą same, 

głośno krzyczą: pi, pi, czekając na mamę. (kurczak) 

Kiedy śnieżek prószy, kiedy słonko świeci, 

On chodzi w kożuszku, i zimą i w lecie, (baranek) 

 

 Po dokładnym uzupełnieniu koszyczka nauczycielka wyjaśnia 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 

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna-plansze/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna/
https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna-plansze/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna/


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

wzajemnie jajka – symbol życia 

 chleb-bo to najważniejsze pożywienie człowieka 

 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, 

 Chleb – ciało Chrystusa, 

 

4. Na koniec proponuję zabawę dydaktyczną „Kroimy wyrazy”  

Dzieci sylabizują (klaszcząc) nazwy wyrazów podanych przez nauczycielkę.. 

Wyrazy związane z świtami wielkanocnymi: Wielkanoc, święta, jajko, pisanki, 

palma,zajączek, baranek. 

 

Piątek 10.04.2020r. 

1. Proponuję wykonanie „Wielkanocnego kurczaczka”- sensoryczna praca 

plastyczna. 

Do wykonania pracy plastycznej będą potrzebne: pompony, piórka, pianka kreatywna, 

filc, druciki kreatywne, drewniane patyczki, farby plakatowe, pędzelek, kubeczek z 

wodą, klej magiczny, oczka, wycinanki, nożyczki, żółta bibuła. 

 

 Zanim przystąpimy do wykonani pracy plastycznej możemy z dziećmi utworzyć zbiory 

ze zgromadzonych materiałów. Następnie możemy przeliczyć zbiory I spróbować 

określić gdzie jest mniej, lub więcej elementów. 

 

 Nauczyciel przygotowuje dla każdego dziecka trzy drewniane patyczki, które skleja 

w kształt trójkąta klejem na gorąco oraz wycina dla każdego dziecka głowę kurczaka 

i dziób. 

 Dzieci malują patyczki żółtą farbą plakatową. Gdy patyczki wyschną można 

przyklejać materiał sensoryczny tj. : pompony, piórka, pianka kreatywna, filc, druciki 

kreatywne) za pomocą magicznego kleju.  

 Poniżej załączam link, żeby zobaczyć jak można wykonać powyższą pracę plastyczną- 

sensoryczne kurczaki 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2017/04/sensoryczne-kurczaki.html 

 

 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2017/04/sensoryczne-kurczaki.html


 

 


