
W związku z realizacją kolejnego z celów podstawy programowej, proponuję na ten 

tydzień temat kompleksowy: Święta Wielkanocne- Wielkanocne tradycje.   

Cele:  

- zapoznanie z wielkanocnymi zwyczajami, omówienie symboli związanych z Wielkanocą, 

rozwiązywanie zagadek dotyczących tychże symboli 

- wyjaśnienie pojęcia tradycja 

- uważnie słuchanie piosenki, omawianie jej treści, posługiwanie się liczebnikami 

porządkowymi 

- wycinanie obrazków, wklejanie ich we właściwe miejsce zgodnie ze słowami piosenki 

- przeliczanie w zakresie 1-7, rozwiązywanie zadań tekstowych 

 

30.03.2021.  

1. „ Wielkanocne tradycje”- rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów.  

Na początek zapraszam dzieci do obejrzenia filmu pt. „Wielkanoc”. 

https://youtu.be/bKTM6B04vDY 

Spróbujcie teraz odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących filmu: 

Jak przygotowujemy się do Wielkanocy?          

Jakie w filmie zostały przedstawione tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą? 

Jakie produkty powinny znaleźć się w Święconce? 

Jak możemy ozdabiać jajka? 

Czy pamiętacie czego symbolem jest jajko? 

2. „Wiosenne skoki” – zachęć dziecko, aby stanęło prosto, a następnie zaczęło maszerować  

w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami. Po chwili poproś, aby kucnęło i na hasło: hop! 

podskoczyło jak najwyżej. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Zachęć dziecko do podskoków obunóż 

w miejscu. Po kilku podskokach poproś, aby z każdym kolejnym naprzemiennie robiło rozkrok  

https://youtu.be/bKTM6B04vDY


i łączyło stopy. Poproś, aby do skoków dziecko dołączyło klaskanie – gdy jest w rozkroku, 

ramiona ma rozłożone na boki, gdy łączy stopy – klaszcze wyprostowanymi rękami nad głową. 

Po kilku powtórzeniach poproś, aby dziecko naprzemiennie robiło podskoki, w których jedna 

noga jest wystawiona do przodu, a druga – do tyłu, a ręce podparte na bokach. Możesz 

zaproponować, aby po chwili dziecko do skoków dołączyło ruchy rąk – klaskanie nad głową.  

Zabawa ćwiczy skoczność oraz koordynację ruchową dziecka.  

3. „Pisanka” – przygotuj kartkę (najlepiej nieco sztywniejszą niż kartka z bloku rysunkowego), 

kredki woskowe lub tłuste pastele, czarną farbę plakatową, odrobinę płynu do naczyń, pędzelek  

i nożyczki. Poproś dziecko, żeby pokolorowało całą kartkę kredkami. Ważne, żeby powierzchnia 

kartki była nimi dokładnie pokryta. Następnie zachęć dziecko, aby całą kartkę zamalowało 

czarną farbą plakatową z domieszką kilku kropel płynu do naczyń. Odłóżcie kartkę do 

wyschnięcia.  

Gdy farba wyschnie wytnij z kartki kształt jajka i poproś dziecko, aby patyczkiem (np. drugim 

końcem pędzelka, wykałaczką lub zapałką) wydrapywało na nim wzory. W miejscu zdrapanej 

farby będzie widoczne kolorowe tło. Przygotujcie wydrapywane pisanki.  

Kolorowanie dużej powierzchni ćwiczy mięśnie nadgarstka, a wydrapywanie kształtów pozwala 

rozwijać precyzję ruchów, dzięki czemu dziecko przygotowuje się do nauki pisania. 

Przygotowanie pisanek jest doskonałą okazja do rozmowy o świątecznych tradycjach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

 



5. Słuchanie opowiadania-  „Bajeczka wielkanocna”-  A. Galicy 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 

– Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego 

musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:  

– Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze 

tyle roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 

– Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki, żółty Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką. 

– Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło 

na Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą 

trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i 

wyciągnęło na łąkę. 

– Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę 

obudzić jeszcze kogoś. 

– Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

– Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

– Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu 

siana i zaczęło z kimś rozmawiać. 

– Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze 

zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.  

– Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

– Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.  

– To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc taką piosenkę: 

W Wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakują na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzbę pytają. 



Rozmowa na temat opowiadania: 
• Co robiło słonko? 

• Kogo obudziło jako pierwsze, drugie, … ? 

• Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?  

• Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?  

Rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów i doświadczeń dzieci:  
• Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych? (porządki przedświąteczne, wysyłanie 

kartek świątecznych, święcenie palmy wielkanocnej)  

• Jakie znasz tradycje świąt Wielkanocnych? (święcenie koszyka, robienie pisanek, biały 

obrus, wielkanocne śniadanie, śmigus-dyngus). 

Jeżeli dzieci będą miały trudność z podaniem zwyczajów świątecznych, to 

można  zasugerować je zagadkami, np.: 

• Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy byś w święta, a których darzymy szczególną 

miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt.(kartki świąteczne)  

• Świecimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe zrobione z gałązek 

wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów.(palma wielkanocna)  

• Przeważnie jest biały i na stole leży .Kładą na nim sztućce, stawiają talerze (obrus)  

• Jak się nazywa jajko malowane co na Wielkanoc się przydaje. (pisanka) 

• Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą 

(kurczątka) 

• Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też z lasu przyniesie 

oraz pisanki i baranka poniesie czasem. (koszyk) 

• Ma długie uszy futerko puszyste. Ze smakiem chrupie marchewkę i sałaty listek. (zając)  

 

31.03.2021. 

 „ Pisanki, kraszanki, jajka malowane”. 

1. Zabawy z ugotowanym jajkiem ( do wyboru).  

„Bieg z jajkiem” – przygotuj dużą łyżkę i ugotowane na twardo jajko. Ustal z dzieckiem linię 

startu i mety. Zachęć dziecko, aby na sygnał jak najszybciej pokonało odległość od startu do 

mety trzymając jajko na łyżce. W zależności od możliwości dziecka po drodze możesz ułożyć 

przeszkody. Możecie urządzić świąteczne zawody.  

„Turlanie jajka” – przygotuj kilka jajek ugotowanych na twardo i deskę do prasowania. Ustaw 

deskę pod niewielkim kątem i zachęć dziecko do turlania po niej jajek. Zorganizujcie zawody – 

wygrywa osoba, której jajko potoczy się dalej. „Latające jajka” – przygotuj kilka jajek 

ugotowanych na twardo. Poproś dziecko, aby stanęło naprzeciwko Ciebie. Rzucajcie do siebie i 

łapcie jajko, tak aby się nie potłukło.  



„Wyklejanie jajek” – przygotuj kilka jajek ugotowanych na twardo oraz kolorową bibułę, 

kawałki kolorowej włóczki, plastelinę, klej, nożyczki. Zachęć dziecko do ozdobienia 

ugotowanych jajek dowolnymi technikami, np. wyklejenia wzorków z plasteliny, oklejenie 

kolorową włóczką lub bibułą.  

„Mozaika ze skorupek” – przygotuj kolorowe skorupki po jajkach. Zachęć dziecko do 

wyklejenia nimi mozaiki, np. pisanki, koszyczka z pokarmami lub rodziny przy świątecznym 

stole.  

„Stukanie jajkami” – przygotuj kilka ugotowanych na twardo jajek i rozdaj po jednym jajku 

każdemu domownikowi. Poproś, żeby domownicy kolejno stukali się ze sobą jajkami – 

wygrywa ta osoba, której jajko się nie stłucze. 

 „Szukanie jajek” – ukryj w domu kilka czekoladowych jajek i zachęć dziecko do ich 

odszukania. Możesz pomagać, mówiąc ciepło!, gdy dziecko jest blisko ukrytego jajka, lub 

zimno!, gdy się od niego oddala.  

„Jajecznica” – przygotuj niepotrzebne pudełko, nożyczki i jajko ugotowane na twardo. Zrób w 

pudełku otwór wielkości jajka. Włóż do pudełka jajko i poproś dziecko, żeby poruszało 

pudełkiem w taki sposób, aby jajko wpadło do dziury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 

 

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

 

3.  

Propozycja pracy plastycznej. 

Posyłam również filmik, w którym dowiecie się jak zrobić zajączka ze skarpetki.  

https://zobaczycjutro.org/rozwoj-dziecka-wielkanocne-zabawy-plastyczne-ruchowe/   

KRÓLICZEK ZE SKARPETKI. W bardzo prosty sposób można zrobić uroczego 

króliczka, który wcale nie musi być prosto z półki sklepowej. Własny da więcej uciechy i 

będzie ulubieńcem każdego dziecka. Potrzebujecie: skarpetki np. w kolorze szarym, 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://zobaczycjutro.org/rozwoj-dziecka-wielkanocne-zabawy-plastyczne-ruchowe/


czarnym, sznurka, taśmy, nożyczek, ryżu, flamastra albo naklejek; może ktoś ma naklejki 

imitujące oczy – wtedy Wasz króliczek będzie wyglądał prawie jak żywy!  

4.  Nauka czytania- wyrazy  literowe.  

https://www.youtube.com/watch?v=ht75xp52FQU 

 

01.04.2021.  

„ Wielkanocny koszyczek”.  

1. Obejrzyjcie krótką prezentację o świątecznym koszyczku.  

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ 

2. „Co w koszyczku?” – omówienie zawartości wielkanocnego koszyka oraz  symboliki 

wielkanocnych  potraw: 

-Baranek– zwycięstwo Chrystusa, który jak ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi, 

by następnie zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią. . 

Najczęściej baranek występuje z chorągiewką, podobnie jak sylwetka Zmartwychwstałego 

Chrystusa ze sztandarem, symbolem zwycięstwa i tryumfu.  

–Jajka– symbol życia, symbolem zwycięstwa nad śmiercią  

–Wędlina– symbol zdrowia, dostatek, bo przecież nie każdy mógł sobie pozwolić na ten 

szczególny pokarm. 

–Chleb – symbol dobrobytu i szczęścia, symbol Ciała Chrystusa. 

– Sól– odstraszenie   wszelkiego zła, ochrona przed zepsuciem, 

– Chrzan zawsze był starym ludowym znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzepy  

– Ciasto do koszyka ze święconką weszło ostatnie, jako symbol umiejętności i 

doskonałości – zapewne głównie jako popis domowych gospodyń. Ciasto reprezentowane 

było głównie przez wielkanocne baby- radość ze spotkania przy wielkanocnym stole. 

3. „Rób to, co ja” – poproś dziecko, aby stanęło naprzeciwko ciebie. Poproś, aby dziecko 

uważnie obserwowało, to, co robisz, i naśladowało Twoje ruchy, np. stanie na jednej nodze, 

skakanie obunóż, skakanie na jednej nodze, robienie „pajacyka”, kucanie, klaskanie pod 

kolanem, wykonywanie skłonów, skrętów tułowia. Możesz zaproponować trudniejszy wariant 

https://www.youtube.com/watch?v=ht75xp52FQU


zabawy – podczas każdego ruchu mów: rób tak! lub nie rób tak! W zależności od komunikatu 

dziecko ma naśladować dany ruch, lub go nie naśladować. Zabawa rozwija spostrzegawczość i 

ogólną sprawność dziecka. W trudniejszym wariancie pozwala kształtować szybką reakcję na 

sygnał.  

4. „Gdzie jest więcej” – przygotuj kilka naczyń lub pojemników na wodę o różnych kształtach. 

Do jednego z nich wlej wodę i poproś o zaznaczenie jej poziomu flamastrem. Zachęć dziecko do 

przelewania wody do różnych naczyń i obserwowania, jak wysoko sięga. Zadawaj dziecku 

pytanie: Gdzie jest więcej wody? i po każdej odpowiedzi zachęcaj do przelania wody z 

powrotem do pierwszego naczynia, sprawdzenia, czy ilość wody się zmieniła. Celem zabawy 

jest uświadomienie dziecku, że niezależnie od tego, jaki kształt ma pojemnik i jak wysoko sięga 

w nim woda, jeśli się jej nie doleje lub nie wyleje, wody jest cały czas tyle samo. Zabawa jest 

zachęta do samodzielnego eksperymentowania, rozwija umiejętności matematyczne.  

5. „Pisanka-wyklejanka” – przygotuj kartkę, nożyczki, klej oraz różne zioła i przyprawy, np. 

gruboziarnistą sól, majeranek, miętę, bazylię, słodką paprykę, kurkumę, cynamon. Wytnij z 

kartki kształt jajka. Poproś dziecko, aby narysowało na jajku szlaczki, a następnie wykleiło je 

przyprawami. Każdy szlaczek powinien mieć dwie linie – górną i dolną, aby można było 

wykleić przyprawami przestrzeń między nimi. Zachęć dziecko do poznawania zapachu i smaku 

różnych ziół i przypraw. Zabawa ma charakter wielozmysłowy, kształtuje sprawność manualną 

dziecka, jest także okazją do poznania różnych zapachów i smaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  

 



 

 

02.04.2021.  

„ Wielkanocny stół”.  

1. "Przy Wielkanocnym stole" - poznanie sposobów dekorowania stołu na Święta 

Wielkanocne. Zachęcenie dzieci do czynnego uczestnictwa w przygotowaniach do świąt.  

Słuchanie wiersza D. Kossakowskiej pt. " Wielkanoc" 

Na stole wielkanocnym jest bardzo kolorowa. 

Kolorowo i smacznie i oczywiście zdrowo. 

Mama upiekła mazurki, ciocia babkę zrobiła,  

A Hania ze swą siostrą baranka postawiła. 

Baranek z cukru stoi pośród owsa młodego 

Na stole się znalazło coś jeszcze bardzo pięknego. 

Pisanki kolorowe zrobione przez rodzinę, 

Mama, tata i babcia robili je przez godzinę. 

Ala i siostra Hania też dzielnie pomagały, 

Przygotowane pisanki w koszyczku układały. 

Siedzi na nich kurczaczek, wygląda jak żółta kulka, 

Jak promień słońca ciepłego, który się zakradł z podwórka. 

Za chwilę mama przyniesie żurek z kiełbasą, sałatki, 

Oraz roladę z szynki - ulubioną potrawę Beatki. 

Wszyscy podzielą się święconką i złożą sobie życzenia, 



Tradycja wielkanocna od wielu lat się nie zmienia. 

Rozmowa na temat wiersza: 

- jak wygląda wielkanocny stół? 

- jakie potrawy się na nim znajdują? 

- co wykonała cała rodzina i włożyła do koszyczka? 

- jaka jest tradycja wielkanocna? 

- czego życzylibyście sobie i innym przy wielkanocnym stole? 

Spróbujcie sami zredagować życzenia dla najbliższych. 

Zagadka: 

Święta! Święta nadeszły! Wstawajmy! Już rano! 

Podzielimy się jajeczkiem, bo dziś przecież... /Wielkanoc/ 

Rozmowa na temat: „Z czym kojarzy się Wielkanoc?”. 

Przejście do nakrytego stołu wielkanocnego - rozmowa na temat symboli świąt: baba 

wielkanocna, pisanki, baranek, kurczaczek, palma, mazurek. 

Podział słowa „Wielkanoc” na sylaby, układanie zdań ze słowami będącymi , symbolami świąt, 

przeliczanie słów w zdaniu. 



 

2. Obejrzyjcie krótką prezentację o świątecznym, pięknie nakrytym stole. 

https://youtu.be/3xbxePRP3C4 

- jak wygląda wielkanocny stół? 

- jakie potrawy się na nim znajdują? 

- jaka jest tradycja wielkanocna? 

- czego życzylibyście sobie i innym przy wielkanocnym stole? 

3. Rozwiążcie zagadki. 

Jaja ozdabiane, 

Pięknie malowane. /pisanki/ 

Pośrodku pięknych pisanek, 

Stoi bielutki cukrowy…/baranek/ 

Znajdziesz w niej bazie, 

Bukszpan—roślin wiele, 

Tydzień przed Wielkanocą 

Święcisz ją w kościele. /palemka/ 

Pyszna zupa-pierwsza klasa 

Jest w niej jajko, jest kiełbasa. /żurek/ 

Pyszne ciasto na święta podane, 

Najlepiej smakuje lukrem polane! /baba wielkanocna/ 

4. Ćwiczenia słuchowe. 

- Co widzisz na obrazku? 

https://youtu.be/3xbxePRP3C4


- Podziel nazwę obrazka na sylaby 

- Co słyszysz na początku słowa  ? ( baranek, kura, jajko itd.) 

- Spróbuj odgadnąć co słychać na końcu słowa. 

  



 



 



 



 



 

4. Zabawy matematyczne. 

 

 

 

 

 



 


