
Kwiecień − tydzień pierwszy. Tematyka tygodnia: Wielkanoc 

• Zestaw zabaw ruchowych – nr XXV   

• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Zajączki, do norek!  

• Zabawa ruchowa Kura i kurczęta.  

• Zestaw ćwiczeń ruchowych – nr XX   

Kultywowanie 

tradycji, zwyczajów 

rodzinnych 

związanych ze 

świętami 

Wielkanocy  

− szanowanie 

domowników, ich 

przyzwyczajeń, 

nieprzeszkadzanie 

im w wypoczynku, 

pracy 

− wzajemne 

okazywanie sobie 

uczuć, mówienie o 

nich  

– tworzenie 

wzajemnych relacji 

opartych na 

szacunku, akceptacji 

i miłości.  

 

 

1. Zwyczaje 

wielkanocne 

 

• Słuchanie wiersza 

B. Formy Wielkanoc. 

 

− rozwijanie mowy 

− rozwijanie 

sprawności fizycznej 

Dziecko: 

− wymienia 

wybrane zwyczaje 

wielkanocne 

− uczestniczy  

w ćwiczeniach 

gimnastycznych 

I 5, I 8, III 5, 

III 9, IV 2 

2. Liczymy 

kurczątka 

• Kurczątka, 

kurczątka – 

ćwiczenia w liczeniu. 

• Kurczątko – 

składanka techniką 

origami. 

− rozwijanie 

umiejętności liczenia 

− rozwijanie 

sprawności manualnej 

− liczy w zakresie 

pięciu 

− wykonuje 

kurczaczka techniką 

origami 

I 5, I 8, III 5, 

III 9, IV 2, IV 

8, IV 15 

3. Poranek 

wielkanocny 

• Zabawy przy 

piosence 

Wielkanocny 

poranek. 

− umuzykalnienie 

dzieci 

− rozwijanie 

sprawności fizycznej 

− porusza się 

rytmicznie przy 

piosence 

− uczestniczy  

w ćwiczeniach 

gimnastycznych 

z kubeczkami po 

jogurtach 

I 5, I 8, III 5, 

III 9, IV 2, IV 

7 

4. Babeczki 

wielkanocne 

• Wykonanie 

babeczek 

wielkanocnych. 

• Zabawa 

dydaktyczna Co jest 

mi potrzebne? 

− zachęcanie do 

przygotowywania 

prostych wypieków 

− kojarzenie 

przedmiotów z 

czynnościami, jakie 

− wykonuje 

babeczkę 

wielkanocną 

− wymienia nazwy 

czynności 

związanych z 

I 5, I 8, III 5, 

III 9, IV 2 



dzięki nim 

wykonujemy 

przedstawionymi 

przedmiotami 

5.  • Opowiadanie 

historyjki 

Wielkanocna 

niespodzianka 

− rozwijanie mowy 

− rozwijanie 

sprawności fizycznej 

− opowiada 

historyjkę 

− uczestniczy  

w ćwiczeniach 

Gimnastycznych 

I 5, III 5, III 

9, IV 2 

 

 

 

Poniedziałek 29.03.2021 r. 

 
Zabawa Mówimy szeptem. 

Nauczyciel podaje wypowiedzenia, a dzieci powtarzają je szeptem. 

Pisanki to malowane jajka. 

Kurczątka wykluwają się z jajek. 

Króliczek wielkanocny jest zrobiony z czekolady. 

W koszyczku wielkanocnym znajduje się święconka. 

Nauczyciel wyjaśnia znaczenie poszczególnych wypowiedzeń. 

Zestaw zabaw ruchowych – nr XXV. 

• Zabawa Uwaga, jajko! 

Każde dziecko dostaje małą piłkę (do ping-ponga). Dzieci chodzą swobodnie po sali, trzymając 

na wyciągniętych, rozłożonych dłoniach piłeczki – jajka. Na hasło Uwaga, jajko! dzieci 

zatrzymują się i bardzo delikatnie wymieniają się jajkami z osobą znajdującą się najbliżej. 

• Ćwiczenia tułowia. 



Dzieci, stojąc ze złączonymi nogami, przekładają piłeczki z ręki do ręki wokół siebie. Na hasło 

Hop! – zmieniają kierunek przekładania piłeczek. 

• Zabawa Turlanie piłeczki. 

Każde dziecko delikatnie turla po podłodze swoją piłeczkę: raz jedną ręką, raz – drugą. 

• Zabawa Skaczemy przez piłeczki. 

Dzieci przeskakują obunóż przez piłeczki – do przodu i do tyłu. 

• Marsz po kole za nauczycielem. Wrzucanie piłeczek do pojemnika. 

 

Słuchanie wiersza B. Formy Wielkanoc. 

1. Oglądanie kartek wielkanocnych. 

Nauczyciel wymienia niektóre zwyczaje, obrzędy związane z Wielkanocą. 

 Zwierzęciem ofiarnym przez wiele tysięcy lat był baranek. Po zmartwychwstaniu Chrystusa 

stał się on symbolem jego ofiary. 

 W czasach, kiedy nie zamrażano jeszcze żywności, wiosną biedniejszym ludziom brakowało 

jedzenia. Ratunkiem były jajka, które znosiły kury. Z czasem zaczęto jaja święcić i traktować 

jako symbol rodzącego się życia. Jaja zdobiono, malowano, oklejano. Miały one duże znaczenie. 

 Zające rozmnażają się często i mają dużo potomstwa, dlatego były uważane za symbol płodności, 

dostatku. Wierzono, że przynoszą świąteczne jajka. 

 Radosnym symbolem zbliżających się świąt wielkanocnych jest Niedziela Palmowa. Tego dnia 

są święcone palmy. Stary zwyczaj każe zachować palmę w domu, żeby go chroniła. 

 W święconce, którą w koszyczku niesie się do kościoła, oprócz jajek powinny znaleźć się: 

baranek, chleb, kiełbasa, sól, chrzan. 



Słuchanie wiersza. 

Święta za pasem, 

do pracy się bierzemy, 

mazurki i baby 

smaczne upieczemy. 

Pisanki, kraszanki 

razem dziś zrobimy, 

wszystkie kolorowe – 

bardzo się cieszymy. 

 

Wtorek 30.03.2021 r. 

 

Oglądanie pisanek przygotowanych przez nauczyciela. Wyjaśnienie nazwy pisanka. 

Dzieci oglądają pisanki, porównują je, wyszukują pisanki o podobnych wzorach, wskazują 

najładniejsze pisanki według nich. 

• Powtarzają za nauczycielem rymowankę, rytmicznie przy tym klaszcząc. 

Pisanki, pisanki, 

jajka malowane, 

nie byłoby Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

 



Kurczątka, kurczątka – ćwiczenia w liczeniu. 

• Nauczyciel prosi dzieci, żeby położyły przed sobą koło z jednym kurczątkiem i opowiedziały, 

jak wygląda kurczątko i co robi.  

Potem – żeby dołożyły koło z dwoma obrazkami kurczątek. 

−− Pokażcie na jednej ręce tyle palców, ile macie kurczątek w jednym kole. Potem pokażcie na 

drugiej ręce tyle palców, ile macie kurczątek w drugim kole. 

Jeden i dwa to ile razem? 

• Nauczyciel prosi dzieci, żeby dołożyły teraz koło z trzema kurczątkami. Pyta: 

−− O ile więcej jest kurczątek w drugim kole niż w pierwszym? 

−− O ile więcej jest kurczątek w trzecim kole niż w drugim? 

−− A ile to jest o jeden więcej od trzech? Połóżcie obok trzeciego koła koło z odpowiednią liczbą 

kurczątek. Policzcie kurczątka. 

−− Czy cztery jest o jeden większe od trzech? Pokażcie na palcach. 

−− Koło z iloma kurczątkami powinniście położyć jako następne? 

−− Policzcie w nim kurczątka. Czy pięć jest o jeden większe od czterech? Pokażcie na palcach. 

• Nauczyciel prosi dzieci, żeby położyły przed sobą koło z pięcioma kurczątkami. Dzieci kładą 

odpowiednie koło i głośno liczą kurczątka. 

Potem prosi dzieci, żeby obok koła położyły drugie koło, w którym liczba kurczątek jest o jeden 

mniejsza. Dzieci kładą odpowiednie koło i głośno liczą kurczątka. Itd. 

Potem dzieci przyklejają koła z kurczątkami na kartce według malejącej liczby kurczątek. 

Liczą kurczątka w kolejnych kołach. 

Zabawa ruchowa Kura i kurczęta. 



Nauczyciel odgrywa rolę kury, dzieci to kurczęta. Kura chodzi po sali, mówiąc: Ko, ko, ko... 

a dzieci poruszają się wokół niej w dowolnych kierunkach, mówiąc: Pi, pi, pi... Kiedy kura 

przestanie mówić i przykucnie, kurczątka zbiegają się do niej i przytulają do siebie. Przez 

chwilę są w ciszy. 

 

Środa 31.03.2021 r. 

 

Zabawa przy fragmencie muzyki poważnej – Kurczątka i kury (przy nagraniu utworu M. Musorgskiego 

Taniec kurcząt w skorupkach). 

Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy. Pierwsza to kury, które poruszają się przy muzyce, 

kołysząc się na boki i mówiąc: Ko, ko, ko... Za nimi drobnymi kroczkami biegną dzieci z drugiej 

grupy – kurczaczki, wołając: Pi, pi, pi... W pewnej chwili kury zatrzymują się, nasłuchują, 

machają rękami – skrzydłami. Zbliża się niebezpieczeństwo – kurczątka przykucają za kurami 

i tulą się do siebie. Kiedy muzyka się powtarza, ptaki ponownie spacerują. 

 

Zabawy przy piosence Wielkanocny poranek. 

I. W wielkanocny poranek 

dzwoni dzwonkiem baranek. 

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, 

dzwoni dzwonkiem baranek. 

Ref.: Wielkanocne kotki, 



robiąc miny słodkie, 

już wyjrzały z pączka, 

siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc, 

wierzbę pytają. 

II. A kurczątka z zającem 

podskakują na łące. 

Hop, hop, hop, hop, hop, hop, 

podskakują na łące. 

Ref.: Wielkanocne kotki... 

 

Rozmowa na temat piosenki. 

−− Kiedy baranek dzwoni dzwonkiem? 

−− Co zrobiły wielkanocne bazie – kotki? 

−− Gdzie podskakuje kurczątko z zającem? 

4. Zabawa przy piosence. 

I zwrotka 

Dzieci – baranki – chodzą na czworakach po sali, naśladując zgodnie z tekstem głos dzwoniącego 

dzwoneczka: dzyń, dzyń, dzyń. 

Refren 

Dzieci stoją i wraz z nauczycielem rytmicznie klaszczą. 

II zwrotka 



Dzieci dobierają się w pary i tańczą w kółeczkach. Od słowa Hop – podskakują w parach, 

obunóż, w miejscu. 

 

 

Czwartek 1.04.2021 r. 

 

Zabawa Gdzie były schowane pisanki? 

Nauczyciel pokazuje dzieciom kartonowe kolorowe pisanki (ma ich tyle, ile jest dzieci). Dzieci 

oglądają je, a potem się odwracają. Nauczyciel chowa pisanki w różnych miejscach sali. Dzieci 

szukają pisanek. Kto znajdzie jedną, siada z nią w kole. Potem dzieci kolejno określają, gdzie 

znalazły swoje pisanki. 

 

Wykonanie babeczek wielkanocnych. 

1. Zabawa inscenizacyjna Pieczemy ciasto. 

Nauczyciel proponuje dzieciom wspólne pieczenie ciasta na niby. Dzieci siadają w półkolu 

przed nauczycielem. Wyobrażają sobie, że trzymają w rękach miskę, w której będą mieszały 

poszczególne składniki ciasta, i kolejno naśladują gesty nauczyciela: ucieranie mąki z masłem, 

otrzepywanie rąk z mąki, wycieranie o fartuszek, wbijanie czterech jajek – sięganie prawą ręką 

za lewe ramię, hop – uderzenie o ramię, stuk – rozbicie, chlup – wrzucenie jajka do miski, 

siup – wyrzucenie skorupki przez prawe ramię; zmiana ręki; wyrabianie rękami, wałkowanie, 

dodawanie rodzynek, wkładanie do foremki i pieczenie. Potem – wąchanie upieczonego ciasta 



i jedzenie. 

Rozmowa na temat świątecznych ciast. 

−− Jakie ciasta znajdują się na stołach w waszych domach w czasie Wielkanocy? 

−− Które ciasta lubicie najbardziej? 

Proponuje dzieciom upieczenie w domu małych, ucieranych babeczek 

• Umycie rąk przez dzieci, założenie fartuszków i chusteczek na głowy. 

• Pokaz potrzebnych składników, nazywanie ich przez dzieci: mąka pszenna, mąka ziemniaczana, 

jajka, masło, cukier, proszek do pieczenia, zapach cytrynowy, olej. 

• Łączenie składników za pomocą miksera. 

• Smarowanie foremek pędzelkiem maczanym w oleju. 

• Wlewanie ciasta do foremek (do połowy foremki). 

• Ozdabianie wystudzonych babeczek z wykorzystaniem polewy czekoladowej, lukru w różnych 

kolorach, posypki cukrowej. 

Przepis na ucierane babeczki 

Składniki 

3 jajka 

1 kostka masła 

1 szklanka cukru 

1 łyżka proszku do pieczenia 

½ szklanki mąki ziemniaczanej 

1 szklanka mąki pszennej 

zapach cytrynowy 



olej do smarowania foremek 

(Z tej porcji wychodzi około 20 małych babeczek lub jedna duża babka). 

Sposób wykonania 

Jajka utrzeć za pomocą miksera z cukrem na puszystą masę. Wsypać proszek do pieczenia, 

dodać pół zapachu cytrynowego, zalać roztopionym, gorącym masłem, a następnie dodać 

pozostałe składniki i zmiksować. Wylać do foremek wysmarowanych olejem. Piec około 

20 minut w piekarniku nagrzanym do 150 stopni. Po wyjęciu z piekarnika położyć na wilgotnej 

ściereczce, a potem wyjąć z foremek i wystudzić. 

 

Piątek 2.03.2021 r.  

 

Rozwiązywanie zagadek B. Szelągowskiej. 

W wielkanocnym koszyku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę, 

ślicznie je ozdobię. (pisanki) 

Święta! Święta nadeszły! 

Wstawajmy! Już rano! 

Podzielimy się jajeczkiem, 

bo dziś przecież... (Wielkanoc) 

Tyle w koszyku 



leży pisanek! 

A pośród nich 

słodki, cukrowy... (baranek) 

Historyjka obrazkowa „Wielkanocna niespodzianka” 

Oglądanie pierwszego obrazka historyjki. 

− Co robi rodzina? 

− Co znajduje się na stole? 

− To śniadanie świąteczne. Z okazji 

jakiego święta zostało ono przygotowane? 

− Klaszcząc, podzielcie rytmicznie 

słowa: pisanka, baranek, owies, obrus, koszyczek, bazie, baba, palma. 

(Pi-san-ka, ba-ra-nek, o-wies, o- 

-brus, ko-szy-czek, ba-zie, ba-ba, 

pal-ma). 

• Oglądnie drugiego obrazka historyjki. 

− W jakim nastroju jest rodzina? 

− Pokażcie, jakie mają miny. 

− Czy na stole coś się zmieniło? 

− Czy ktoś zauważył, że pękają pisanki? 

• Oglądanie trzeciego obrazka historyjki. 

− Co robi mama? Co robi tata? 

− Co robią dzieci? 



− Jak wyglądają kurczątka? Ile ich jest? 

− Czy naprawdę w rzeczywistości tak wyglądają kurczątka? 

− Pokażcie, jak poruszają się kurczątka. 

− Teraz pokażcie, jak poruszają się baranki. 

− Czy na świątecznym, wielkanocnym stole może pojawić się zajączek? W jakiej postaci? 

• Oglądanie czwartego obrazka historyjki. 

− Jak zakończyła się ta historia? 

• Próby opowiedzenia całej historyjki. 

• Rysowanie pięciu kolorowych kurczątek 

 

 



Praca indywidualna obejmująca rozwój mowy: 

 

1.Zabawa oddechowa „Nieznośny marcowy wietrzyk” –dmuchanie na ptaszki zawieszone na sznurkach.  

Dziecko dmucha na sylwety ptaszków (motylków) przyczepionych na dole sznurka. Należy zwrócić uwagę, aby dziecko nabierało powietrze 

nosem (usta zamknięte) a wydychało ustami. Zadaniem dziecka jest regulowanie siły wydechu: raz mocno, raz lekko, długo i krótko, z daleka i z 

bliska. Dodatkowym utrudnieniem może być wydmuchiwanie powietrza z dźwiękiem wwwwiuuu… 

Dziecko potrzebuje: dowolna sylweta wycięta z papieru, sznurek (wstążeczka). 

 

Praca indywidualna obejmująca rozwój umiejętności szkolnych. 

1.”Gdzie jest jajko” - zabawa sensoryczna. 

Dziecko dostaje worek a w nim znajdują się: mała piłeczka np. ping pongowa, piłeczka gumowa, dowolna pisanka, samochodzik, ugotowane 

jajko itp. 

Zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie znajdujących się w worku przedmiotów przez dotyk (bez udziału wzroku). W chwili znalezienia 

jajka powinno powiedzieć: Mam jajko.  

Dziecko potrzebuje:  woreczek, ugotowane jajko, drobne przedmioty: piłeczki, zabawki, itp. 


