
GRUPA  I 

Dzień dobry  Państwu , w związku z zaistniałą sytuacją zamknięcia placówek 

przedszkolnych , proponujemy dzieciom i rodzicom wspólną zabawę i naukę 

nowych pojęć i treści związanych ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. 

Oto propozycje na przedświąteczny tydzień. 

Poniedziałek 

,, Na wielkanocnym stole”- słuchanie utworu K. Kuzior- Wierzbowskiej. 

Dziecko: swobodnie rozmawia na temat treści wiersza, rozwija umiejętność 

uważnego słuchania, poznaje nowe określenia: cukrowy baranek, baba 

lukrowana 

,, Na wielkanocnym stole”- wiersz do przeczytania 

Stoją na stole baby lukrowane, 

a między nimi cukrowy baranek. 

Pobekuje cicho, stuka kopytkami 

bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami. 

Ale dwa kurczaki tej miski pilnują 

na baranka groźnie oba popiskują. 

Więc mały baranek w inną stronę zmierza. 

Kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza. 

Po wysłuchaniu wiersza należy z dzieckiem porozmawiać o treści. Posłużyć się 

konkretnymi przedmiotami, które znajdują się w każdym domu: pisanki, 

baranek, kurczaczek. Wytłumaczyć , że będziemy piec babkę lub inne 

świąteczne ciasto. Opowiedzieć dziecku , co mama planuje podać na świąteczny 

stół, angażować dziecko do pomocy podczas przygotowań.  

 

Wtorek 

Zestaw ćwiczeń ruchowych 



Dziecko: rozwija sprawność fizyczną 

,, Skaczące pisanki”- dziecko skacze obunóż przez całą długość pokoju  

,, Zające na łące” – dziecko wykonuje zajęcze skoki do wyznaczonego miejsca 

(w przysiadzie najpierw przekładane są ręce, później nogi) 

,, Kaczuchy” – dziecko chodzi naśladując kaczuszkę ( kaczy chód, machanie 

skrzydełkami i kuperkami) 

,, Bociany”- dziecko unosi kolana wysoko, klaszcze w dłonie prostymi rękami , 

powtarza kle, kle 

,, Słonko świeci – deszczyk pada”- dziecko jako kwiatek z przysiadu podnosi się 

powoli wyciągając ręce do słonka ( staje na palcach), następnie powoli wraca 

do pozycji kucznej chowając głowę w ramionach. 

Każde ćwiczenie należy powtórzyć 4, 5 razy. 

Podczas ciepłego , słonecznego dnia proponuję spędzić czas z dzieckiem na 

świeżym powietrzu , korzystać z pobliskiego placu zabaw. 

 

Środa 

,, Pisanki wielkanocne”- klasyfikowanie i prawidłowe liczenie. 

Dziecko:  klasyfikuje elementy wg jednej cechy, prawidłowo liczy do 5,  stosuje 

określenia przeciwstawne : mały- duży 

Proponuję wyciąć z papieru kształt jajka np. 3 duże i 3 mniejsze , zadaniem 

dziecka będzie podzielenie jajek ze względu na wielkość , dziecko posługuje się 

określeniami : mały – duży. Można wykorzystać do zabawy gotowe pisanki ( do 

ozdoby domu), dzielić je ze względu na : kolor , wzór.  Liczyć w kolejności 

chronologicznej. Aktywizować dziecko do myślenia , nie podpowiadać , nie 

wyręczać. 

Następnie proponuję zabawę ,, Wyścig pisanek”- na łyżkę stołową kładziemy 

pisankę i tak należy się poruszać , aby pisanka nie spadła. Wciągnąć do zabawy 

wszystkich członków rodziny, można porywalizować. 



Czwartek 

,, Co jest w jajku?”- zabawa eksperymentalna. 

Dziecko: rozwija zainteresowania otaczającym światem , przyrodą 

Należy omówić z dzieckiem wygląd zewnętrzny jajka , jaki ma kształt, kolor , 

fakturę , zapoznanie z określeniem  skorupka ,  czy jest twarda czy miękka. 

Rozbić jajko na spodeczek i pokazać dziecku jak wygląda w środku, oddzielić 

białko od żółtka , nazwać  ( dziecko powtarza), określa kolor. Zastanawiamy się 

wspólnie czy białko i żółtko można mieszać , mieszamy i wyciągamy wnioski. 

Należy też ustalić z dzieckiem : Skąd się biorą jajka?, W jakiej postaci należy je 

spożywać? Na koniec można wspólnie zjeść jajko ugotowane na twardo, kogel- 

mogel czy jajecznicę. 

Zaangażować dziecko do pomocy przy pieczeniu ciasta, wykorzystać i utrwalić 

zdobytą wiedzę. 

Piątek 

,,Malowanie jajek „- praktyczne działania 

Dziecko: poznaje tradycje związane z przygotowaniami do świąt, działa 

praktycznie. 

Wspólne malowanie jajek barwnikami spożywczymi, w cebuli, malowanie 

farbami czy pisakami. Dajcie Państwo możliwość dziecku do aktywnego 

działania. Wspólnie przygotujcie święconkę. W ten sposób dziecko zapamięta 

więcej szczegółów , jeśli będzie mogło uczestniczyć w przygotowaniach do 

świąt. 

Ponadto załączam  ćwiczenia z zakresu prowadzenia pracy indywidualnej: 

Rozwój mowy 

,, Co słychać na wsi?”- W. Chotomska 

Co słychać? Zależy gdzie? 

Na łące słychać: kle, kle, kle! 

Na stawie: kwa, kwa, kwa! 



Na polu: kraa, kraa, kraa! 

Przed kurnikiem: kukuryku, kukuryku! 

Koło budy słychać: hau, hau, hau! 

A na progu: miau , miau, miau! 

A co słychać w domu. 

nie powiem nikomu. 

Dziecko nazywa prawidłowo zwierzęta, które wydają odpowiednie odgłosy. 

Bardzo dokładnie powtarzają odgłosy, dodatkowo ilustrując ruchem sposób 

poruszania się danego zwierzęcia. Ćwiczenie w formie zabawy powtarzamy 

kilkakrotnie , można zmieniać natężenie głosu, od cichego coraz głośniej i 

odwrotnie. 

Sfera motoryczna i rozwój samodzielności 

,, Pomagam mamie”- zabawa naśladowcza . Dziecko ruchem pokazuje różne 

czynności lub aktywnie działa. Np. Pomagam mamie : ścierać kurze z mebli, 

układać zabawki na półkach, odkurzać, nakryć do stołu, malować pisanki itd. 

Dziecko należy chwalić za każdą formę działań, zachęcać do samodzielnego 

ubierania się czy rozbierania. Nie pomagać , nie wyręczać. 

Życzę wszystkim : Ciepłych, pogodnych , rodzinnych świąt oraz wiele radości i 

pogody ducha. 

Do szybkiego zobaczenia – ciocia Ania. 


