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Tematyka kompleksowa :  Radosne i wiosenne Święta Wielkanocne 

1. 04. 21   (czwartek) 

 Zestaw ćwiczeń porannych 
 
– „Wyprawa po zakupy” – ćwiczenie nóg. Dzieci dobierają się w pary, trzymają się za ręce. 
Jedno kuca – jest dzieckiem, drugie to rodzic. Dziecko w pozycji kucznej idzie z rodzicem 
po zakupy. Dzieci zmieniają role dość często. 
– „Ważymy towar” – ćwiczenie tułowia, skłony boczne. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym. 
Ramiona mają wyciągnięte w bok, plecy proste. N., klaszcząc w dłonie, dokłada towar na 
wagę – dzieci przechylają się za każdym klaśnięciem coraz mocniej w jedną stronę. Na hasło: 
Już wracają do pozycji wyjściowej i kładą ręce na kolanach – waga się resetuje. Gdy N. wróci 
do klaskania, dzieci szybko rozkładają ręce i przechylają się w drugą stronę. 
– „Zwijanie dywanu” – ćwiczenie siłowe. Dzieci dobierają się w pary. Jedno leży na 
podłodze, 
a drugie ma za zadanie przeturlać je kilka razy, po czym następuje zmiana ról. 
– „Wiosenne porządki” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci naśladują 
naprzemiennie 
wycieranie kurzu na szafie – wspięcie na palce i podniesienie rąk jak najwyżej, i mycie 
podłogi170 
– „Wielkanocne pisanki” – zabawa bieżna. Dzieci – pisanki uciekają przed dzieckiem – kurą. 
Które zostanie dotknięte przez kurę, odchodzi na bok – pisanka została rozbita. 
– Marsz przy dowolnej melodii. 

• „Zupa nic” – rozmowa o tradycji na podstawie opowiadania. 
Zupa nic 
Joanna M. Chmielewska 
– Cześć. Ale u was ładnie pachnie – powiedziała Gabi, gdy tylko Zuzia otworzyła jej drzwi. 
– Anka wraca z wycieczki i będzie zupa nic – wyjaśniła Zuzka. 
– Twoja siostra nie lubi zup? – spytała Gabrysia, kiedy już siedziały na poduchach w pokoju 
Zuzi i chrupały orzeszki. 
– Lubi. 
– To dlaczego nie będzie zupy? 
– Jak to nie będzie? – zdziwiła się Zuzka. – Przecież mama właśnie gotuje. 
– Ale mówiłaś, że będzie zupa nic, czyli nie będzie zupy. 
– Będzie. Mama gotuje zupę nic. Dlatego tak pachnie wanilią. 
Gabrysia nie wiedziała, czy Zuzka mówi prawdę, czy żartuje. Nigdy nie słyszała o zupie nic. 
Zupa z wanilią? Waniliowe mogą być lody, ciasto, deser, ale zupa? 
– Nigdy nie jadłaś zupy nic? – spytała zaskoczona Zuzia. 
– Nie. Naprawdę jest taka zupa? 
– No pewnie. Mniam… Wszyscy ją lubimy: ja, mama, Anka, a najbardziej tata. 
Gabi przełknęła ślinę. Gdyby tak mama Zuzi dała jej spróbować trochę tej niezwykłej zupy, 
chociaż jedną łyżkę… 
– Kiedy tata pracował za granicą, mówił, że najbardziej tęskni za rodziną i za zupą nic – 
opowiadała Zuzia. – I jak przyjechał na Wielkanoc, to mama zrobiła bigos, sałatkę, jajka w 
majonezie, sernik, a specjalnie dla taty ugotowała jeszcze zupę nic. Tacie tak smakowała ta 



zupa, że ciągle sobie dolewał i dolewał. Potem już zawsze kiedy przyjeżdżał, mama ją 
gotowała. A jak mama wracała z sanatorium, Anka z tatą też postanowili na powitanie zrobić 
zupę nic. Pierwszy raz w życiu ją gotowali. Mleko im się przypaliło, zalało całą kuchenkę, 
musieli je wylać, wyczyścić wszystko i gotować od początku. Mamy zupa jest lepsza, ale 
tamtą też dało się zjeść. 
A mama jak się ucieszyła! Tylko dziwiła się trochę, skąd ten zapach spalenizny w domu. I 
teraz zawsze jak ktoś z nas wraca z wyjazdu do domu, to na powitanie jest zupa nic. No i 
oczywiście na Wielkanoc też. To taka nasza rodzinna tradycja. 
– A nasza rodzinna tradycja wielkanocna to żurek z jajkiem i białą kiełbasą. Bo u mamy 
w domu jadło się żurek z kiełbasą, a u taty z jajkiem, więc teraz robimy i z jajkiem, i z 
kiełbasą, żeby każdy miał to, co lubi. 
 – Gabi uśmiechnęła się na to wspomnienie i aż przełknęła ślinę. 
– A ta zupa nic jest słodka? – zapytała po chwili zaciekawiona. 
– Słodka. Chciałabyś spróbować? 
– No pewnie. 
– To chodź! – Zuzka pociągnęła koleżankę za rękę do kuchni. 
– Mamo, bo Gabi nigdy nie jadła zupy nic. Dasz jej trochę? 
Mama się uśmiechnęła. 
– Dam, tylko niech ostygnie. Ty pewnie też byś chciała? 
171Zuzka pokiwała głową. 
– Jakby ciebie nie było, musiałabym czekać ze zjedzeniem zupy na Ankę, a to jeszcze parę 
godzin – szepnęła Gabrysi na ucho. 
Zupa nic była zimna, słodka i pachniała świętami. Smakowała jak roztopione waniliowe lody. 
A pływające w niej delikatne chmurki z piany przypominały Gabrysi te, które widziała za 
oknami samolotu, kiedy wracała z wakacji do domu. 
Po wysłuchaniu opowiadania dzieci wymieniają bohaterów i opowiadają kolejne zdarzenia. 
N. zadaje pytania: 
 Co było tradycją w domu Zuzi? Czym waszym zdaniem jest tradycja? Podajcie 
przykłady tradycji. Jakie tradycje pielęgnujecie w swoich domach? Jakie znacie tradycje 
związane z naszym regionem/miastem? Czy w naszej grupie jest coś, co może być tradycją? 
(codzienna powitanka, wspólne robienie laurki dla solenizanta, jubilata itp.). Czy tradycje 
należy przekazywać dalej? Czy można tworzyć nowe tradycje i w jaki sposób? 
 
• „Jestem muzykantem” – zabawa naśladowcza. Dzieci stoją w kole. Śpiew odbywa się 
w formie dialogu i naśladowania ruchów.  
Jestem muzykantem 
sł. i muz. tradycyjne 
Jestem muzykantem – konszabelantem,    Solista pokazuje na siebie. 
my muzykanci – konszabelanci.    Reszta pokazuje na siebie. 
Ja umiem grać, my umiemy grać.    Najpierw solista, potem pozostali pokazują na siebie. 
– A na czym? – Na pianinie.    Wszyscy klaszczą. 
A pianino, -ino, -ino, a pianino, -ino, -ino,    Poruszają palcami, naśladując grę na pianinie. 
A pianino, -ino, -ino, a pianino, bęc!     Jw., a na bęc! uderzają dłońmi w kolana. 
Jestem muzykantem – konszabelantem, 
my muzykanci – konszabelanci. 
Ja umiem grać, my umiemy grać. 
– A na czym? – Na bębenku. 
A bębenek, -enek, -enek, a bębenek -enek, -enek,    Miarowo klaszczą. 
a bębenek, -enek, -enek, a bębenek, bęc!      Jw., a na bęc! uderzają dłońmi w kolana. 
Jestem muzykantem – konszabelantem, 



my muzykanci – konszabelanci. 
Ja umiem grać, my umiemy grać. 
– A na czym? – Na puzonie. 
Na puzonie, -onie, -onie,    Jedna dłoń zwinięta w trąbkę przy ustach, druga 
na puzonie, -onie, -onie,      przesuwa się do przodu i do tyłu, naśladując grę. 
na puzonie, -onie, -onie, na puzonie, bęc!     Jw., a na bęc! uderzenie dłońmi w kolana.  
 
2. 04. 21   (piątek) 
 
• „Pisankowe wzorki” – zabawa z dzieckiem zdolnym. 
 Każde dziecko ma figury geometryczne wycięte z kartonu. 
Dzieci najpierw przedstawiają tezę, co zobaczą, gdy przyłożą lusterko do którejś ze ścian 
figury. 
Następnie do każdej figury kolejno przykładają lusterko i starają się narysować to, co 
zobaczyły. • figury geometryczne z kartonu, lusterka  
 

 
• „Wielkanocne dekoracje” – zabawy plastyczne. 
Dzieci młodsze lepią podstawki do jajek z plasteliny 
lub masy solnej – każde co najmniej 3. 
1) Formują cienki wałek, który zwijają w ślimaka 
z otworem w środku, tak by stanęło tam jajko. 
2) Formują miseczkę na tyle głęboką, by stanęło 
w niej jajko i doklejają szczegóły, tworząc kwiatek, 
filiżankę itp. Ozdabiają po wypaleniu. • plastelina lub masa solna 
Pozostałe dzieci dostają zieloną kartkę A4, kolorowy papier, nożyczki, klej, ołówki. Zieloną 
kartkę składają krótszymi bokami do siebie, zostawiając margines 4–5 cm. Krótszy bok 
nacinają w formie trawki i zakręcają każdy pasek na ołówku. Na kolorowym papierze rysują 
owale i wycinają je. Doklejając lub dorysowując szczegóły, robią kurczaczki, zajączki, 
pisanki. Przyklejają na dłuższej ściance, pod trawką. • zielona kartka A4, kolorowy papier, 
nożyczki, ołówek, klej 
 
Jajko 
Beata Gawrońska 
 
Idzie jajko pod górę,    Dzieci kroczą palcami po plecach koleżanki/kolegi z dołu do góry. 
Zawadziło o chmurę.   Delikatnie łapią opuszkami palców jego uszy. 
Na dół się stoczyło,     Po obu stronach pleców rysują pętelki z góry na dół. 
Całe się rozbiło.          Obiema rękami rysują koła na dole pleców. 
 
 
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15 
 
– „Świąteczne porządki” – slalom. Dzieci w 2 rzędach pokonują slalomem odległość od linii 
startu do pachołka, tocząc piłkę za pomocą szczotki do zamiatania, a następnie wracają po 
linii prostej. Na trasie są 3 pachołki ustawione w odległości ok. 1–1,5 m od siebie. Wygrywa 
zespół, który jako pierwszy zakończy świąteczne porządki, czyli wszyscy jego uczestnicy 
wykonają 
zadanie. 



– „Wyścig z pisanką” – zabawa bieżna. Pierwsze dziecko w rzędzie biegnie z taczką, w której 
znajduje się balon. Dobiega do pachołka, okrąża go i wraca do swojej drużyny. Przekazuje 
taczkę następnemu uczestnikowi i siada na końcu rzędu. Wygrywa drużyna, która jako 
pierwsza przetransportuje balonową pisankę. 
– „Do koszyczka” – ćwiczenie dużych grup mięśni. Dzieci stoją w 2 rzędach. Przed nimi leżą 
w szeregu 4 krążki w odległości ok. 1,5 m jeden od drugiego. Na każdym krążku jest 1 
woreczek. 
Na sygnał pierwsi uczestnicy biegną z koszyczkami, zbierają woreczki, wracają do swojego 
rzędu i przekazują koszyki następnemu uczestnikowi. Zadaniem kolejnego zawodnika jest 
rozłożyć woreczki na krążkach, a pusty koszyk oddać kolejnemu dziecku. Dzieci na zmianę 
zbierają i odkładają woreczki. Wygrywa drużyna, która zrobi to szybciej. 
– „Zawody baranków” – zabawa na czworakach. W tej konkurencji zawodnicy na 
czworakach kolejno toczą przed sobą głową piłkę do pachołka i z powrotem. Pachołek stoi w 
odległości 4–5 m od linii startu/mety. 
– „Zajęcze wyścigi” – zabawa skoczna. Dzieci jak wielkanocne zajączki skaczą w workach 
do pachołka i z powrotem. Przekazują worek następnemu uczestnikowi i wracają na koniec 
swojego rzędu. Pachołek stoi w odległości 3–4 m od linii startu/mety. 
– „Jajko” – zabawa zręcznościowa. Zawodnicy w 2 rzędach ścigają się, niosąc styropianowe 
jajko na łyżce. 
– „Głodne kurczę” – rzuty do celu. Dzieci w 2 rzędach kolejno rzucają woreczkiem do 
obręczy hula-hoop ułożonej w odległości ok. 3 m od linii rzutów. Wygrywa drużyna, która 
lepiej nakarmi kurczę, czyli umieści w obręczy więcej woreczków. 
– Dekoracja zawodników. Na zakończenie zawodów następuje ogłoszenie wyników i 
dekoracja wszystkich uczestników. 
– „Taniec radości” – ruch twórczy. Dzieci poruszają się przy muzyce: tańczą, prezentują 
swoje układy, ilustrują ruchem, gestem 
– Korowód. Dzieci maszerują dookoła sali gimnastycznej. W korowodzie wracają do sali 
zabaw. 
 
 
Praca indywidualna 
 
01.04 21r - czwartek (rozwijanie umiejętności matematycznych) 
 
 
• „Zakupy” – zabawa słuchowa z elementem liczenia. Dzieci siedzą w rozsypce odwrócone 
tyłem do N. Każde ma cyfry 1–8. N. ma kubek po jogurcie i klocki lub kasztany/żołędzie. 
Rozpoczyna zabawę, recytując: Zosia w sklepie była, jogurt kupiła, tyle złotych zapłaciła i 
wrzuca kilka kasztanów do kubka tak, by wpadając, wydały dźwięk. Dzieci liczą dźwięki i 
podnoszą kartonik z cyfrą odpowiadającą liczbie wrzuconych liczmanów. • cyfry 1–8 (np. z 
Alfabetu), kubek po jogurcie, klocki, kasztany lub żołędzie 
 
02.04.21r  - piątek (rozwijanie zdolności plastycznych) 
 
"Świąteczne kartki" 
 
• kolorowe i białe kartki A4, 
szablony kół w 3 rozmiarach – największe ma średnicę ok. 14 cm, owale wielkości 
mniejszych kół, klej, nożyczki, 
czerwony papier, mazaki 



Dzieci mają do dyspozycji kolorową kartkę A4, białe koło o średnicy 7–8 cm, 3 koła 
o średnicy 3–4 cm. Składają na pół kolorową kartkę. Każde koło składają na 4 i rozkładają. 
Po 1 linii zagięcia nacinają do środka każde koło. Jedną część nacięcia składają na pół – to 
będzie kura. Naklejają kurę na złożoną kartkę A4 i dorysowują lub wycinają z papieru 
kolorowego dziób, grzebień, oczy i inne szczegóły według własnego pomysłu. W ten sam 
sposób robią kurczęta z 3 mniejszych żółtych kółek. Oddzierają pasek zielonego papieru i 
robią z niego trawę. 
Jeśli chcą, mogą dorobić jajka lub pisanki i nakleić na pracę. 
 

Radosnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych życzy p. Ewa 


