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06.04.21r   Wtorek 

• „Franciszek” – nauka piosenki. Dzieci siedzą w kręgu i uważnie słuchają piosenki. N 
odtwarza ją ponownie, recytując tekst. Dzieci powtarzają w parach, wykonując wybrane 
ćwiczenia gimnastyczne. Na koniec śpiewają wspolnie, wykonując ćwiczenia. • CD3.21 
Franciszek 
sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska 
Fran/ci/szek // to /i/mię // 
mo/je/go // ku/zy/na. // 
Fran/ci/szek // dzień / każ/dy // 
od / ćwi/czeń // za/czy/na. // 
U/wa/ża, // że / jeś/li // 
ak/ty/wnie // dzień / zacz/nie, // 
gdy / już / noc // na/dej/dzie, // 
bę/dzie / mogł // spać/ smacz/nie. // 

– „F czy w?” – ćwiczenie komunikacji. N. wraz z dziećmi siada w kole. Pyta: Czy tekst 
piosenki jest dla was zrozumiały? O kim ona jest? Jakie znacie dyscypliny sportowe? 
Co oznacza określenie sport to zdrowie? Czy uprawianie wszystkich dyscyplin sportowych 
jest dobre dla zdrowia? Następnie N. prosi, by dzieci zamknęły oczy i wsłuchały 
się w tekst piosenki. Mówi: Jeśli usłyszycie głoskę f, podnieście rękę. N. powoli czyta tekst 
i czeka na reakcję dzieci. Na koniec chwali je za skupienie. Prosi, by jeszcze raz zamknęły 
oczy i powtórzyły to słowo z pary, w którym jest głoska f: wanna – fontanna, woda – foka, 
flet – wnet, żyrafa – ława. Następnie dzieci siedzą w parach, twarzami zwrócone do siebie, 
i ugniatają gazetę tak, by stała się kulą. Jedno dziecko podaje wyraz zaczynający się głoską 
f, rzuca kulę do drugiego, a to podaje wyraz zaczynający się głoską w. W kolejnych rundach 
N. zmienia pary głosek na b i p, a potem k i g. • gazety 

• „Bazie i palma” – słuchanie bajki, rozmowa na podstawie jej treści. 
Bazie i palma 
Urszula Kamińska 
Nadeszła wiosna. W parku nad stawem rozkwitła wierzba. Jej cienkie gałązki były pełne 
puchatych bazi, nazywanych kotkami. Dzień był słoneczny i dosyć ciepły jak na połowę 
marca. 
Dlatego zaraz po śniadaniu przedszkolaki wybrały się na spacer do parku. Gdy szły drogą nad 
stawem, zauważyły kwitnącą wierzbę. 
– Ojej, ile bazi – zawołał Krzyś. 
– A jakie puchate i delikatne! Wyglądają jak małe kotki – dodała Ania, dotykając jednej 
z nich. 
– Może ułamiemy sobie trochę do wazonu? – zaproponował Filip. 
– W żadnym wypadku – powiedziała pani. – Pomyślcie, co by było, gdyby każdy, komu się 
podoba, rwał sobie z parku gałązki? 
– Za miesiąc nie byłoby połowy drzewa! A ile powstałoby przy tym zniszczeń – przestrzegła 
Ala. 
Kiedy jednak dzieci wróciły do przedszkola, czekała na nie wyjątkowa niespodzianka! W 
glinianym wazonie stały świeżutkie gałązki bazi. To pani kucharka przyniosła je z 
przydomowego 



ogródka. Rosła w nim bowiem stara wierzba, która jak co roku rozkwitła na wiosnę. 
Delikatnie, specjalnym sekatorem pani kucharka ucięła z niej trochę gałązek dla 
przedszkolaków. 
– Jakie śliczne te nasze bazie! – ucieszył się Jasiek. 
Ania delikatnie przytuliła policzek do wierzbowych kotków i stwierdziła z zadowoleniem: 
– Teraz to już naprawdę wiosna zawitała do naszego przedszkola! 
– Jeśli chodzi o nasze bazie, to mam pewien plan… – powiedziała pani. 
– Jaki? – pytały zaciekawione dzieci. 
– Dowiecie się tego jutro po śniadaniu – usłyszały. 

Potem były obiad, zabawa, podwieczorek i kolejny dzień w przedszkolu dobiegł końca. 
Dzieci wychodziły z rodzicami do domu, a bazie odprowadzały je wzrokiem. 
– Ale cicho i smętnie się tu zrobiło, a było tak wesoło – odezwała się jedna z nich. 
– Zawsze tak jest, kiedy dzieci wracają do domu – odparła rozłożysta palma stojąca na 
podłodze w dużej brązowej donicy. 
Bazie spojrzały w jej kierunku, zdumione, a jedna z nich zapytała z zainteresowaniem: 
– Jak się nazywasz, piękna roślino? 
– Pierwsze słyszę, że ktoś mnie nie zna! – obruszyła się palma. – Ale nie dziwię się, 
wyrosłyście dopiero tej wiosny i to na byle wierzbie, więc skąd możecie wiedzieć, kim jestem 
– prychnęła. 
– Jestem palmą daktylową. Pochodzę z ciepłych, egzotycznych krajów. Moje kuzynki rosną 
w Afryce, Azji, Ameryce, a nawet w Australii. Najstarsze z nich mają po 100 lat, a najwyższe 
są wysokości dziesięciopiętrowego wieżowca! Do tego kwitną i dają słodkie owoce – daktyle. 
W gorących krajach ofiarowują ludziom cień i ochłodę. No cóż, przy mnie wypadacie mało 
ciekawie. – Pewnie teraz zadarłaby nos, gdyby palmy miały nosy… 
Wierzbowe kotki słuchały opowieści palmy, a puchate kubraczki aż jeżyły im się ze 
zdumienia. 
Słychać było ich pełne podziwu westchnienia: 
– Nie dość, że taka piękna i duża, to jeszcze ogromnie pożyteczna… 
– I jaka światowa. Kuzynów ma dosłownie wszędzie! Do tego daje słodkie owoce… 
Wkrótce bazie trochę posmutniały, bo zaczęły porównywać się z palmą: 
– My przy niej jesteśmy nikim. Malutkie, kosmate i w szaroburych kubraczkach… Do czego 
mogłybyśmy się przydać ludziom… 

Narzekały tak jeszcze przez chwilę, ale wkrótce za oknem pociemniało, na niebo wypłynął 
księżyc i utulił je do snu. W nocy śniło im się, że zaczynają rosnąć, stają się palmami i 
wyrastają na nich słodkie daktyle. W sen zapadła także dumna palma. Śniła, że szumi z 
siostrami w zielonej oazie na gorącej pustyni, gdzie daje cień wędrującym karawanom. Tak 
naprawdę nigdy nawet nie widziała tych miejsc. Z dalekich krajów pochodziła tylko pestka, z 
której wyrosła. 
Może to przez tę tęsknotę bywała samolubna i grymaśna. 
Minęła noc, a rankiem w przedszkolu znów zaroiło się od dzieci. Po śniadaniu pani rozdała 
wszystkim kolorowe bibułki, kleje, nożyczki i przedszkolaki robiły wiosenne kwiatki. 
Powstało ich tyle, że każdy stolik wyglądał jak mała kwitnąca łąka. Gdy kwiatki były już 
gotowe, pani wyciągnęła z szafki szpulkę cienkiego drutu, drewniane patyczki, wstążeczki 
oraz pudełko suchych traw i kłosów. A pan dozorca przyniósł kilka gałązek zielonego 
bukszpanu – ozdobnego krzewu o drobnych lśniących listkach, który rósł w ogródku. 
Pani wzięła jeden z patyczków, przyłożyła do niego gałązkę bukszpanu, kwiatek, kłos i 
zapytała, uśmiechając się tajemniczo: 
– Jak myślicie, co będziemy dzisiaj robić? 



– Może palmy wielkanocne? – spytał nieśmiało Kuba. – Robiłem je rok temu z dziadkami. 
Potrzebne nam były wtedy właśnie takie kijki, bibuła, kłosy i bazie! 
– Brawo! Tak. I właśnie do tego wykorzystamy nasze bazie! – Pani się uśmiechnęła. 
Wkrótce bazie znalazły się na stolikach w sali, a przedszkolaki z ochotą zabrały się do pracy. 
Każda palma była piękna i inna od pozostałych, bo wykonana według własnego pomysłu. 
Jednak wszystkie miały coś wspólnego – srebrzyły się na nich puszyste wierzbowe kotki w 
szarych kubraczkach, radośnie szczebiocząc: 
– Och! To wprost nie do uwierzenia, jak pięknie wyglądamy. I nazywają nas palemkami! 
– Jeszcze wczoraj zazdrościłyśmy palmie daktylowej urody i słodkich owoców. A dziś same 
stałyśmy się piękne i pożyteczne! Nawet pani mówiła, że żadne Święta Wielkanocne nie 
mogą się obejść bez palemek. 
Po obiedzie palemkami przystrojono sale. Podziwiał je każdy, kto odwiedzał przedszkole, 
a na palmę daktylową prawie nie zwracano uwagi. Było jej strasznie przykro, narzekała więc 
cicho: 
– Kto by pomyślał! Wczoraj szare, niepozorne bazie, a dziś śliczne wielkanocne palemki. 
Gwiazdy przedszkola! Miło byłoby się z nimi zaprzyjaźnić. Tylko po co im teraz taka 
przyjaciółka jak ja, która jeszcze wczoraj zadzierała nosa? Nawet pani powtarza 
przedszkolakom, że nie wolno nikogo lekceważyć! Od wyglądu ważniejsze jest dobre serce… 
Smutny głos palmy usłyszały bazie. I wyobraźcie sobie, że od razu zaczęły ją pocieszać: 
– Nie martw się, palmo daktylowa! Oczywiście, że będziemy się przyjaźnić. Przecież teraz 
jesteśmy z jednej palmowej rodziny. Wczoraj zachowałaś się nieładnie, to fakt… Ale ważne, 
że zrozumiałaś swój błąd. 
Bazie i palma zaprzyjaźniły się i już zawsze były dla siebie miłe. Kiedy tydzień przed 
świętami palemki opuszczały z dziećmi przedszkole, by uczestniczyć w świętach Wielkiej 
Nocy, palma daktylowa machała im na pożegnanie wielkimi liśćmi. Stała na tarasie, a jej 
donicę opasywała żółta świąteczna wstążka. Wyglądała przepięknie i dostojnie. 
 
Po wysłuchaniu bajki dzieci odpowiadają na pytania do tekstu, np.: Dokąd poszły 
przedszkolaki na spacer? Jakie kotki zobaczyły podczas spaceru? Na jakim drzewie rosły 
bazie? Dlaczego dzieci nie zerwały gałęzi? Jaka niespodzianka czekała na dzieci w 
przedszkolu? Co wydarzyło się w przedszkolu, gdy wszystkie dzieci poszły do domu? Jak 
myślicie, jak czuły się bazie po rozmowie z palmą daktylową? Co stało się następnego dnia? 
Jak zachowały się bazie w stosunku do palmy daktylowej? 
 
Historia palm wielkanocnych 
Gdy Jezus wjechał do Jerozolimy, miał być witany przez jej mieszkańców, którzy trzymali w 
rękach gałązki palmowe i wołali: „Hosanna!”. W Polsce święci się palmy od bardzo, bardzo 
dawna. 
Po święceniu w kościele palmy stoją w domach aż do Wielkiej Soboty, kiedy się je pali, a 
popiół wykorzystuje w środę popielcową do posypywania głów wiernych. Niegdyś uważano, 
że palmy chronią przed wszelkim złem. Zasuszano je i trzymano w domach, by chroniły 
rodzinę przez chorobami i innymi nieszczęściami oraz strzegły przed ogniem, gradobiciem 
czy powodziami. 
Wierzono, że zdrowe jest zjedzenie bazi. Miały one pomagać na ból głowy czy gardła. 
Bazie z palemki podawano też zwierzętom, które mieszkały w gospodarstwie – miało im to 
zapewnić zdrowie. W celach leczniczych często smagano się też wierzbowymi witkami. 
 
 
– „Zaganiamy owce” – zabawa rytmiczna. Każde dziecko ma woreczek. Przy melodii 
„Klepanego” 



podają sobie woreczki w rytmie ćwierćnut – przy melodii A w prawo, a przy melodii B 
w lewo. • woreczek dla dziecka, CD2.23 
– „Klepany” – wprowadzenie piosenki. • CD2.23 
Klepany 
sł. i muz. tradycyjne 
Owczarzyczek nasz 
wygnał owce wczas, 
a ja za nim ze śniadaniem, 
a on uciekł w las. 
Dzieci, recytując za N. słowa (wersami), biegają drobnymi krokami i robią zeskok na każdą 
półnutę. 
trucht zeskok trucht zeskok trucht trucht trucht zeskok 
_ 
O-wcza-rzy czek nasz wy-gnał ow-ce wczas a ja za nim ze śnia-da-niem a on u-ciekł w las 
Podczas melodii B (bez śpiewu) dzieci poruszają się po obwodzie koła cwałem bocznym. 
– Wprowadzenie ruchu do tańca. Dzieci dobierają się w pary, stają twarzami do siebie. 
Owcza           Uderzenie dłońmi w uda (1). 
rzyczek          Klaśnięcie w dłonie (2). 
nasz               Klaśnięcie prawą ręką w prawą dłoń partnera i przytrzymanie ruchu na jego 
dłoni (3). 
wygnał           Jak 1. 
owce              Jak 2 
wczas.            Klaśnięcie lewą ręką w dłoń partnera i przytrzymanie ruchu (4). 
A ja za nim     Jak 1 i 2. 
ze śniadaniem,      Jak 3 i 4, ale bez zatrzymania ruchu. 
a on uciekł          Jak 1 i 2. 
w las.                Klaśnięcie dłońmi w dłonie partnera (prawą w lewą i lewą w prawą). 
 
Ruch do melodii A jest za każdym razem taki sam. Podczas melodii B w kolejnych 
powtórzeniach dzieci: 
  poruszają się parami krokiem dostawnym po obwodzie koła w pierwszym kierunku tańca 
(do wyboru: w prawo lub w lewo), stojąc twarzami do siebie i trzymając się za ręce; 
  poruszają się parami krokiem dostawnym po obwodzie koła w drugim kierunku tańca, 
stojąc twarzami do siebie i trzymając się za ręce; 
  chłopcy klękają na kolano i podnoszą rękę, dziewczynki trzymają partnera za palec i 
obchodzą go dookoła; 
  marsz parami po obwodzie koła z rękami splecionymi z przodu (dzieci podają sobie ręce na 
krzyż). 
– Zabawa z woreczkami. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym. Podczas melodii A tańca 
dotykają woreczkiem czoła, brzucha i podłogi.  
Podczas melodii B przerzucają sobie woreczek z ręki do ręki w rytmie ósemek. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=owL0HZvXD_U  
 
 
• „Mazurkowe wzorki” – zabawa grafomotoryczna. Każde dziecko ma tacę z mąką. Jest to 
ich mazurek. Ozdabiają go, wymyślając wzory – obwódkę wokół brzegów jako wzór 
rysowany bez odrywania ręki i dowolne w środku. Następnie N. rysuje wzory na tablicy lub 
kartonie, a dzieci odtwarzają je na tackach.  
 



07.04.21r    Środa 
 
• „Wielkanocny koszyczek” – rozmowa z dziećmi. Przed dziećmi stoi udekorowany koszyk 
wielkanocny. Wszystkie elementy potrzebne do włożenia do koszyczka leżą obok. Dzieci 
dobierają do elementów etykiety – wyrazy trudne (chleb, kiełbasa, sol) starają się 
przyporządkować dzieci zdolne. Pozostałe dopasowują chętni (ser, pisanki, baranek, jajka, 
barwinek). Dzieci wkładają do koszyczka po jednym przedmiocie, uzasadniając, dlaczego 
akurat on powinien się w nim znaleźć. Jeśli nie wiedzą, N. pomaga w doborze, wyjaśniając 
symbolikę: 
– Jajko – symbol nowego życia, odrodzenia, zwycięstwo życia nad śmiercią. Podczas 
śniadania wielkanocnego dzielimy jajko na tyle części, ile jest osób przy stole, i składamy 
sobie życzenia. 
– Baranek – symbol zmartwychwstałego Jezusa. 
– Chleb – symbol ciała Chrystusa, to pokarm niezbędny do życia, symbolizuje dostatek. 
– Sól – symbol gościnności (witanie chlebem i solą). Kiedyś wierzono, że sól odstrasza zło. 
– Kiełbasa – symbol obfitości i dostatku. 
– Ser – symbol przyjaźni człowieka z przyrodą (wkładany do koszyka tylko w niektórych 
regionach). 
– Ciasto – symbol naszych umiejętności i talentów. 
– Chrzan – symbol zdrowia i siły fizycznej. 
• „W wielkanocnym koszyku” – zabawy matematyczne. Dzieci siedzą w kilkuosobowych 
zespołach tak, by w każdym były osoby o różnym poziomie umiejętności. Każde dziecko ma 
podkładkę, 2 miseczki z 2 rodzajami liczmanów (po 10), znaki i liczby (np. z Alfabetu). Dla 
całej grupy są 2 kostki, każda w innym kolorze. N. proponuje zabawę w liczenie jajek w 
koszyczkach. 
Układa zadanie: Jurek włożył do koszyka tyle jajek (rzut kostką), a Zosia dołożyła jeszcze 
tyle (rzut kostką). Policzcie, ile to razem, i zapiszcie liczbami oraz znakami. Każde dziecko 
liczy na swoim poziomie – dzieci zdolne w pamięci, młodsze lub słabo liczące na palcach 
albo z wykorzystaniem liczmanów. Dzieci zdolne pomagają pozostały w swoim zespole. N. 
podaje kolejne zadania: Mama dołożyła jeszcze tyle (rzut 1 kostką) jajek. Ile było razem? 
Jurek wyjął z koszyka tyle jajek (rzut kostką). Ile jajek zostało w koszyku? Dzieci wykonują 
analogiczne czynności jak poprzednio. N. prowadzi zabawę tak, by dzieci raz dodawały, raz 
odejmowały (rzut 2 kostkami jest tylko za pierwszym razem, potem rzuca tylko 1 kostką). 
 
• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15. • 2 szczotki do zamiatania, 2 piłki do tenisa, 2 
taczki do piaskownicy, 2 balony, 2 koszyczki, 2 styropianowe jajka, 2 łyżki, 6 pachołków, 8 
krążków, 8 woreczków, 2 dmuchane piłki, 2 worki do skoków 
– „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. 
 
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. 
 
 
 
08.04.21r    Czwartek 
 
 
• „Lubię, gdy…” – rozmowa z dziećmi. N. prosi, by dzieci pomyślały i przypomniały sobie, 
jak wygląda Wielkanoc w ich domach: co się wtedy dzieje, kto jest w domu, jaka panuje 
atmosfera, jak się czują. Następnie chętne dzieci kończą zdania Lubię, gdy w Święta 
Wielkanocne…, a potem 
Chciał(a)bym, by w Święta Wielkanocne… 
 
• „Jajko mądrzejsze od kury” – doświadczenia. • po 1 surowym jajku dla dziecka, woda, 
sól, jajko z octu, latarki, 3 szklane butelki, zapałki, szklanki 
– „Jajko w occie” – wypowiedzi na temat wyglądu i cech jajka z octu i zwykłego, 
prześwietlanie obu jajek latarką. 
– „Jajko w butelce” – obserwacja. Na szyjkach 3 szklanych butelek z otworem nieco 
mniejszym od najszerszego obwodu jajka stawiamy surowe jajko w twardej skorupce, jajko z 
octu i jajko ugotowane na twardo i obrane. N. zadaje pytanie: Co się stanie, gdy do butelki 
wrzucimy zapalone zapałki? Dzieci stawiają tezy. N. wrzuca do kolejnych butelek zapalone 
zapałki, a wybrane dziecko stawia na szyjce jajko – na jednej surowe, na drugiej to z octu. 
Pozostałe dzieci obserwują wynik. W butelce w wyniku spalania tlenu wytworzyło się 
podciśnienie, które wciąga jajko z octu. Uwaga! Surowe jajko może się rozbić. 
– „Uczymy jajko pływać” – działanie dzieci. Potrzebne będą jajka o różnym stopniu 
świeżości. 
Każde dziecko ma szklankę napełnioną wodą do 3/4 wysokości. Wkłada do niej jajko i 
sprawdza, jak ono zachowuje się w wodzie. Jajko świeże zatonie – nie ma w nim powietrza; 
jajko nieświeże będzie się unosiło tuż pod powierzchnią – w środku ma dużo powietrza 



 . Wielkanocna wyliczanka  - próba zapamiętania tekstu 

Królik, pisklak i pisanka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz Ty? 

 Wielkanocna wyliczanka 

Cukrowego mam baranka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz Ty? 

 Wielkanocna wyliczanka 

Chrzanu laska, soli szklanka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz Ty? 

 Wielkanocna wyliczanka 

Widzę malowane jajka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz Ty? 

 Wielkanocna wyliczanka 

Ja mam chlebek do śniadanka 



Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz Ty? 

 Mam też szynkę i kiełbasę 

I słodyczy całą masę 

To już koniec odliczania 

Czas zasiadać do śniadania 

• „Czyje wiadro cięższe?” – zabawa dydaktyczna. Ważenie. N. przygotowuje wagę z 
wieszaka (wieszak musi mieć poprzeczny drążek lub zaczepy na końcach ramion, wtedy 
łatwiej zaczepić pojemniki do umieszczania produktów). Doczepia do niego np. papierowe 
lub plastikowe torby, kartonowe pojemniki na sznurku lub plastikowe wiaderka (muszą być 
takie same). 
Jedno z dzieci trzyma wagę, inne wrzuca do jednego pojemnika po 2 kasztany. Pozostali 
liczą, ile kasztanów jest wkładanych i obserwują zachowanie wagi. Gdy wieszak 
zdecydowanie się przechyli, dziecko zaczyna wkładać kasztany do drugiego pojemnika do 
momentu, aż wieszak się wyprostuje. Następnie dzieci ważą różne zabawki i porównują, co 
jest cięższe. 
 
 
• „Szewc” – zabawa taneczna. • CD2.24 
Dzieci są ustawione parami na obrębie koła w 2 kołach współśrodkowych; koło wewnętrzne 
to chłopcy, zewnętrzne – dziewczynki. Dziewczynki i chłopcy stoją odwróceni do siebie 
twarzami. 
– melodia a, wstęp: dzieci w parach rytmicznie maszerują po obwodzie koła; 
– melodia b: dzieci zwrócone twarzą do siebie klękają na lewe kolano, naśladują nawijanie 
mot ka wełny, a następnie „wyciągają nici” – jedną rękę wyciągają ku górze, znowu zwijają 
motki i wyciągają drugą rękę; 
– melodia c: „wbijają gwoździe” – uderzają 3 razy pięścią w swoje kolano i raz w kolano 
partnera (powtarzają 4 razy); 
– melodia d: wstają, chwytają się pod prawe pachy, tańczą dookoła siebie krokiem polki. 
Całość powtarzamy 3 razy. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v-I1Yy9xQXw 
 
• „Pisanki” – rozmowa z dziećmi. Dzieci ustalają temat rozmowy podczas rozwiązywania 
rebusu: 
pi + zdjęcie przedstawiające sanki. Z wielkanocnego kącika przynoszą pisanki i kraszanki 
lub ich zdjęcia, oglądają, porównują, określają podobieństwa i różnice. N. podaje informacje 
na temat pisanek: 



– nazewnictwo: pisanki – pisanie wzorów gorącym woskiem na skorupce, barwienie, 
zdejmowanie wosku i ponowne nakładanie i barwienie w innym kolorze (metoda batikowa); 
kraszanki – wydrapywanie w zabarwionej skorupce cienkich linii; 
– różne sposoby wykonania w zależności od regionu; 
– naturalne barwniki do jajek – (łupiny cebuli, sok z buraka, sok z czerwonej kapusty itp.) • 
rebus, pisanki, kraszanki lub zdjęcia 
 
• „Pisanki, kraszanki” – zabawa z czytaniem. Dzieci mają przed sobą zdjęcia pisanki, 
kraszanki, jajka malowanego we wzory, jajka wyklejanego elementami wycinanki (każde 
dziecko powinno mieć 1 zdjęcie) oraz 2 wyrazy: pisanki, kraszanki. Dzieci, wykorzystując 
wiedzę z pierwszej części dnia, mają za zadanie przyporządkować ilustrację do właściwego 
napisu i uzasadnić swój wybór. Na koniec do każdej grupy zdjęć dokładają etykiety z 
wyrażeniami jajka malowane, jajka barwione, jajka wydrapywane, jajka wyklejane. • zdjęcia 
pisanki, kraszanki, jajka malowanego we wzorki, jajka wyklejanego elementami wycinanki, 
napisy pisanki, kraszanki, jajka malowane, jajka barwione, 
jajka wydrapywane, jajka wyklejane 
 
 
09.04.21r   - Piątek 
 
• „Pisankowe przygody” – zabawa językowa. Dzieci siedzą w kole, N. lub jedno z dzieci 
ma styropianowe jajko i zaczyna opowiadać historię, np. Było sobie jajko, które bardzo się 
nudziło. 
Przekazuje jajko koledze po prawej, a ten powtarza zdanie i dokłada swoje. Zabawa kończy 
się, gdy wszystkie dzieci powtórzą treść opowiadania i dołożą swoje zdania. Gdy 
opowiadanie będzie już dłuższe, wszyscy pomagają w powtarzaniu zdań. • styropianowe jajko 
 
• „Przygoda jajka” – zabawa plastyczna. Dzieci rysują ilustracje do stworzonego 
opowiadania. 
Przed przystąpieniem do pracy ustalają, jaką scenę będzie rysowało każde z nich. Na koniec 
układają album z pracami – robią stronę tytułową, dzieci zdolne na komputerze piszą tytuł i 
autorów, 
dziurkaczem robią dziurki we wszystkich kartkach tak, by za pomocą sznurka związać je 
w książkę. • kartki, kredki pastelowe, dziurkacz, sznurek, komputer z drukarką 
• „Pisanki” – działanie dzieci. Każde dziecko ma jajko na twardo w skorupce lub 
wydmuszkę. 
Owija ją kilka razy dość grubym sznurkiem i wkłada do słoja z przygotowanymi barwnikami. 
Są to barwniki do jajek lub rozcieńczone kolorowe tusze przygotowane wcześniej w dużych 
słojach – kilka dowolnych kolorów. • wydmuszki lub jajka na twardo, dość gruby sznurek, 
słoje z rozpuszczonymi barwnikami do jajek lub kolorowymi tuszami 
 
• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15. • 2 szczotki do zamiatania, 2 piłki do tenisa, 2 
taczki do piaskownicy, 2 balony, 2 koszyczki, 2 styropianowe jajka, 2 łyżki, 6 pachołków, 8 
krążków, 8 woreczków, 2 dmuchane piłki, 2 worki do skoków 
– „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. 
 
  
• „Muffinki – zajączki” – działanie dzieci. Dzieci pod nadzorem N. przygotowują 
ciasteczka według poniższego przepisu. • produkty według przepisu, miski, mikser, foremki 
do muffinek, łyżki, biały karton, nożyczki 
 
Przepis: 
Składniki suche: Składniki mokre: 
1,5 szkl. mąki pszennej 1 jajko 
2 łyżki brązowego cukru 150 ml oleju 
2 łyżki kakao 1,5 szkl. jogurtu naturalnego (400 ml) 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
szczypta soli 
Do ozdobienia: 
1 szkl. cukru pudru lukier lub polewa z białej czekolady 
1 tabl. gorzkiej czekolady lentilki, spaghetti, pisaki cukrowe 
Przygotowanie: łączymy ze sobą składniki suche – przesiewamy mąkę, dodajemy sól, kakao 
i proszek do pieczenia, cukier puder, brązowy cukier, startą czekoladę i wszystko mieszamy. 
Do osobnej miski wbijamy jajko. Do niego dolewamy olej i jogurt – miksujemy. Składniki 
mokre wlewamy do suchych i dokładnie mieszamy. Masę nakładamy do foremek, do 2/3 
wysokości. 
Pieczemy 20–30 min w 170˚ w piekarniku z termoobiegiem. Z porcji wychodzi 12 babeczek. 
Z kartonu wycinamy kształt zajęczych uszu. Muffiny polewamy lukrem, wkładamy uszy; z 
lentilek robimy oczy i nos, a z makaronu spaghetti wąsy. Wąsy można też namalować 
pisakami. 
 
 
Praca indywidualna 
 



1. Rozwój mowy 
 

Ćwiczenia żuchwy  
- Zamykanie i otwieranie domku – szerokie otwieranie ust, jak przy wymawianiu głoski a, zęby są 
widoczne dzięki rozchylonym wargom.  
- Grzebień – wysuwnie żuchwy, zakładanie i poruszanie dolnymi zębami po górnej wardze. Cofanie 
żuchwy, zakładanie i poruszanie górnymi zębami po dolnej wardze i brodzie.  
- Krowa – naśladowanie przeżuwania.  
- Guma do żucia – żucie gumy lub naśladowanie. 
 
Ćwiczenia usprawniające wargi  
- Balonik – nadymanie policzków, usta ściągnięte (dla urozmaicenia bawimy się w baloniki, które 
pękają przekłute palcami ).  
- Całuski – usta układamy w „dziobek” i cmokamy posyłając do siebie buziaki.  
- Niejadek – usta wciągamy w głąb jamy ustnej.  
- Rybka – powolne otwieranie i zamykanie warg tworzących kształt koła, zęby „zamknięte”  
- Świnka – wysuwanie obu warg do przodu, udając ryjek świnki.  
- Wąsy – wysuwanie warg jak przy wymawianiu u, położenie na górnej wardze słomki lub ołówka i 
próby jak najdłuższego utrzymania.  
- Straż pożarna – wyraźne wymawianie samogłosek w parach: e o, i u, a u  
- Pojazdy – naśladowanie poprzez wibrację warg warkotu motoru, helikoptera.itp. 
 
2. Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej 
 

 Na tacy z mąką rysowanie palcem dużej pisanki, a następnie ozdabianie jej rzędami 
literek i cyfr. 
 

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/wielkanoc/ 
 
3. Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej 
 
• „Naśladuj mnie” - naśladowanie ilości i tempa uderzeń, np. ołówkiem w stół, zaczynając od 
kombinacji 3-4 uderzeń (. ..), (. . . ), (...), (. .. ..), (... .). Dziecko nie powinno widzieć ruchów 
dorosłego (może siedzieć plecami za dorosłym lub też być czymś zasłonięte np. parawanem 
 • „Ile jest wyrazów” - zabawy doskonalące umiejętność wyróżniania wyrazów w zadaniu, np. 
„To jest pies”, „To buty Tomka”, „Mama woła dzieci”, „Dzieci jedzą smaczne lody”. 
Prosimy, aby dziecko policzyło, ile słów jest w zdaniu. Prosimy, aby wskazało 
pierwszy/ostatni wyraz itp 
 

 zbieranie i wrzucanie drobnych elementów do pojemników (segregowanie guzików, 
kolorowej fasoli, makaronów – pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas tej zabawy – 
dzieci lubią wkładać małe przedmioty do nosa, ucha); 

 układanie sekwencji elementów według wzoru – można układać kasztany, żołędzie, 
warzywa, owoce;  

 wyszukiwanie elementów w krajobrazie podczas spaceru (np.: „widzisz żółty 
samochód?”, „widzisz czarnego pieska?” itp.); 

 
4. Rozwijanie pojęć matematycznych 
 
 



• „Geometryczne porządki” – zabawy matematyczne. Przed zabawą N. rozkłada w 
różnych miejscach sali różne figury geometryczne, w tym ok. 24 owali w 3 wielkościach i 4 
kolorach. 
– „Figury” – rozwiązywanie zagadek. Dzieci słuchają zagadek, a gdy znają rozwiązanie, nie 
podają go, tylko wyszukują w sali odpowiednią figurę i układają na podkładce. • podkładka, 
komplet figur geometrycznych (np. z W14) 
Cztery kąty proste 
i jeszcze do tego, 
cztery równe boki, 
co to jest, kolego? (kwadrat) 
 
Ma je auto, rower, motor, 
hulajnoga ma je też. 
Jaka będzie to figura, 
na pewno już wiesz. (koło) 
 
By zbudować tę figurę, 
weź patyczki trzy. 
Połącz je końcami z sobą 
i jej nazwę powiedz w mig. (trójkąt) 
 
Dwa są długie, a dwa krótkie, 
w sumie cztery boki ma. 
Cztery kąty, wszystkie proste, 
czy wiesz, jak się nazywa? (prostokąt) 
 
– „Owal” – zapoznanie z kształtem. Dzieci rozwiązują zagadkę obrazkowo-słuchową. N. 
dzieli je na 2 grupy. Dzieci młodsze dostają uporządkowany szereg zdjęć (okno, waga, arbuz, 
lalka), podają ich nazwy, wyróżniają pierwsze głoski i łączą je w nowy wyraz. Dzieci starsze 
dostają uporządkowany szereg zdjęć (okno, woda, mapa, klucz), a pod każdym są cyfry, 
oznaczające, którą głoskę z wyrazu dziecko ma wybrać (okno – 4, woda – 1, mapa – 2, klucz 
– 2). 
 Z wybranych głosek tworzą słowo. N. bez wyjaśniania prosi, by dzieci odszukały w sali 
wszystkie owale i wszystko to, co ich zdaniem może mieć owalny kształt. Dzieci szukają 
figur ukrytych przez N. i przedmiotów w sali; każde powinno mieć co najmniej 1 owal. 
Sprawdzają palcem kształt, opowiadają o nim. Mówią, w czym jest podobny, a czym różni się 
od innych figur. • zdjęcia (okno, waga, arbuz, lalka, woda, mapa, klucz), cyfry, np. z Alfabetu, 
ok. 24 owali w 3 wielkościach i 4 kolorach 


