
Temat główny: NADCHODZI WIELKANOC 

1. Wielkanocne tradycje.
„Wielkanocne zwyczaje”- praca z obrazkiem połączoną z wykonaniem ćwiczenia „ Co 
robimy na Wielkanoc”.
Jajko- słuchanie wiersza Jana Brzechwy
Poznanie graficznego obrazu głoski j- litery j, J.
Globalne czytanie wyrazów: patelnia, rondelek, garnek.
„Dobieramy obrazki”- zabawa dydaktyczna. Nazywanie obrazków: indyk, igła, 
irys(kwiat), jajko, jabłko, jeleń, jogurt. Losujemy jeden obrazek i odgadujemy i określamy, 
jaka głoskę słychać na początku jego nazwy. Grupowanie obrazków na te, które w swej 
nazwie na początku maja głoski i, j.

Słuchanie wiersza
Jajko

          Jan Brzechwa
Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.
Kura wyłazi ze skóry,
Prosi, błaga, namawia: "Bądź głupsze!"
Lecz co można poradzić, kiedy ktoś się uprze?

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,
A ono powiada, że jest kacze.

Kura prosi serdecznie i szczerze:
"Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże."
A ono właśnie się trzęsie
I mówi, że jest gęsie.

Kura do niego zwraca się z nauką,
Że jajka łatwo się tłuką,
A ono powiada, że to bajka,
Bo w wapnie trzyma się jajka.

Kura czule namawia: "Chodź, to cię wysiedzę."
A ono ucieka za miedzę,
Kładzie się na grządkę pustą
I oświadcza, że będzie kapustą.

Kura powiada: "Nie chodź na ulicę,
Bo zrobią z ciebie jajecznicę."



A jajko na to najbezczelniej:
"Na ulicy nie ma patelni."

Kura mówi: "Ostrożnie! To gorąca woda!"
A jajko na to: "Zimna woda! Szkoda!"
Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą
I ugotowało się na twardo.

     Rozmowa kierowana pytaniami do dziecka:

O jakim jajku jest mowa w wierszu?

Jakie kłopoty z jajkiem miała kura?

Jak skończyły się wybryki jajka?

Czy jajko było tak mądre, jak mu się wydawało? 

 „Wielkanocne zwyczaje”-- Opowiadanie o zwyczajach związanych ze świętami 
wielkanocnymi na podstawie treści obrazków o tematyce świątecznej- świecenie palemek, 
pieczenie bab i mazurków, ozdabianie jajek, szykowanie koszyka wielkanocnego, śniadanie 
wielkanocne, lany poniedziałek. Zwracanie uwagi na poprawne używanie końcówek: -li, -ły,
np. dziewczynki malowały, chłopcy polewali woda.

       „Jajko i kurczak”- zabawa orientacyjno-porzadkowa. Dzieci biegają w tempie podanym na 
instrumencie perkusyjnym. Zatrzymują się i na hasło: Jajko! kładą  się na podłodze, zwijają ciało w 
kulkę i turlają się z boku na bok. Ponownie  biegają i na hasło: Kurczak! poruszają się drobnymi 
kroczkami, układają ramiona w skrzydełka, dłonie  w dziobek i wydaja dźwięki pi, pi, pi.

„ Piłka w kołach”- zabawa z elementem rzutu.



       2. Pisanki, kraszanki2. Pisanki, kraszanki

Ćwiczenia poranne 
 „Malowane jajka” – zadania matematyczne.

             Rozmowa z dzieckiem
Czy malujecie w domu jajka na święta?
Jak to robicie?
Jakie jajka malujecie? 
Zwrócenie uwagi na to, że: ludzie na święta najczęściej malują kurze jaja. Ale można też
malować inne jajka: kacze lub gęsie (one są większe niż kurze i ich skorupka ma nieco 
inną strukturę – jest bardziej gładka, bardziej śliska, ma jaśniejszy kolor, biały). Można 
też ozdabiać największe z możliwych jaj – strusie. 



              „Malowane jaja” – wykonanie ćwiczenia w K3., str37. 
               Ćwiczenia gimnastyczne 

„Sufit – podłoga” – ćwiczenie tułowia. Dzieci ustawione w rozkroku. Na hasło: Sufit! 
unoszą ręce w górę, na hasło: Podłoga! wykonują skłon i dotykają dłońmi do podłogi. 
„Pompowanie” – ćwiczenie mięśni obręczy barkowej. Wykonywanie rytmicznych 
ruchów – pompowanie. Utrudnienie ćwiczenia: przy opadzie tułowia w w dół, unoszenie 
prostej nogi w górę. 
„Rybki na piasku” – ćwiczenie mięśni pośladkowych. Dziecko w leżeniu przodem, ręce
ułożone pod brodą. Napinanie mięśni pośladków i unoszenie prostych nóg lekko nad 
podłogę. −
„W prawo – w lewo” – ćwiczenie mięśni głowy i szyi. Pozycja jak wyżej, ręce ułożone 
na pośladkach, nogi złączone. Unoszenie głowy i tułowia z jednoczesnym skrętem głowy
w jedną i w drugą stronę. Przynajmniej 3 razy w jedną i w drugą stronę, odpoczynek z 
rękami pod brodą. 
„Jedzie winda” – ćwiczenie mięśni brzucha. W leżeniu tyłem, ręce ułożone wzdłuż 
tułowia, nogi wyprostowane. Ręce zaczynają naśladować ruch windy do góry i 
jednocześnie podkurczają się kolana, podciągają aż do brzucha a ręce unoszą się za 
głowę.
 Winda zjeżdża w dół – powrót do poprzedniej pozycji poprzez płynne opuszczanie rąk i
nóg.

Zabawy dowolne w ogrodzie 
„Pisanki i kraszanki” – wykonanie ćwiczenia graficznego str 45(ksiazka niebieska)
Kończenie rysowania jajek. Rysowanie wzorów na pisankach i kolorowanie jedną barwą 
kraszanek. 
Bajkowe pisanki – słuchanie piosenki. 

Bajkowe pisanki 
sł. Urszula Piotrowska 
muz. Magdalena Melnicka-Sypko 

Do zajączka przyszła kurka: 
– Ko, ko, ko, ko – zagdakała. 
Z koszem jajek na pisanki
Mama-kwoka mnie przysłała.
 Zając podparł się pod boki:
A to ci dopiero jajka!
Namaluję na nich tęczę, 
I na każdym będzie bajka. 
Bajkowe pisanki, bajkowe,
 Rozdamy je z dobrym słowem, 
Świątecznym życzeniem, 
Wiosennym marzeniem. 
Bajkowe pisanki, bajkowe, 
Wesołą wiodą rozmowę, 
Że wiosna za oknem, 
Że w dyngus ktoś zmoknie. 
Rośnie żytko jak na drożdżach 
I zieleni się rzeżucha, 
Pisankowych opowieści 
Zając słucha, kurka słucha. 
Z bukiecikiem srebrnych bazi



 W gości wybrał się baranek,
 A dla niego mała kurka. 
Kosz bajkowych ma pisanek. 
Bajkowe pisanki, bajkowe, 
Rozdamy je z dobrym słowem, 
Świątecznym życzeniem, 
Wiosennym marzeniem. 
Bajkowe pisanki, bajkowe, 
Wesołą wiodą rozmowę, 
Że wiosna za oknem, 
Że w dyngus ktoś zmoknie. 

Rozmowa kierowana pytaniami do dziecka: 
O jakich pisankach jest mowa w piosence?; 
Dlaczego pisanki są bajkowe? 

  

3. Wielkanocny koszyczek

 „Wielkanocne tradycje” – zajęcia plastyczne.  
„Wielkanocny koszyk” – ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst
Patrycji Siewiera- -Kozłowskiej. 
„Wielkanocny koszyk” – zabawa naśladowcza. Dziecko poruszają się swobodnie w 
różnych kierunkach. Zatrzymują się i na hasło :Jajka do koszyka! – kładą się na podłodze i 
turlają swobodnie z boku na bok. Na hasło: Baranek do koszyka! – chodzą na czworakach 
i naśladują beczenie baranka. Na hasło: Kurczaki do koszyka! – chodzą swobodnie, 



poruszając ramionami jak skrzydełkami i naśladują głosy piskląt.
 „Wielkanocny koszyk” – ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o 
tekst Patrycji Siewiera- -Kozłowskiej. 

Wielkanocny koszyk 
Patrycja Siewiera-Kozłowska 

Wiklinowy koszyk, w nim serwetka biała, Język na chwilę zamieniamy w koszyk: 
W sobotni poranek mama szykowała. unosimy boki i przód języka do góry. 
W koszyczku baranek z cukrowym futerkiem. Cichym głosem udajemy baranka: 
Macha chorągiewką i beczy przepięknie; beeee, beeee, beeee. Obok dwie pisanki: 
Wypychamy językiem policzki z jednej i z drugiej strony. 
Jedna ma kropeczki, Czubkiem języka rysujemy kropki na podniebieniu. 
Druga opleciona czerwoną wstążeczką. Czubek języka rysuje wstążeczkę wokół warg. 
Jest też mała babka z wierzchu lukrowana, Szeroki język, niczym lukier, zakrywa górną 
wargę. Którą mama piekła od samego rana. Przy babce – mazurek przez mamę 
zrobiony I żółtym kurczaczkiem zręcznie ozdobiony. Kurczaczek, choć z cukru, cicho 
popiskuje, Popiskujemy jak kurczaczek: pi pi pi pi pi. Bo koszyk jest mały i miejsca 
brakuje... Zamieniamy język w koszyk

„Świąteczne dekoracje” – wykonanie zadania z str 44. Wypychanie gałązek i 
innych ozdób świątecznych. Naklejanie ich w koszyczku wielkanocnym. Utrwalenie 
symboli świątecznych, ćwiczenie umiejętności planowania i konstruowania, 
rozwijanie poczucia estetyki. 
„Świąteczne obrazki” – oglądanie obrazków



„Wielkanocne tradycje” – zajęcia plastyczne. 



4.  Wielkanocny stół 
Wielkanocny stół – słuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej połączone z wykonaniem 
zadania „Skarby wielkanocnego stołu” z WŚ  str22 (fioletowa książka)
 „Bajkowe pisanki” – zabawa muzyczna połączona z zabawą ruchową do utworu 
Camille’a Saint-Saënsa Ptaszarnia.
Wielkanocny stół – słuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej. 

Wielkanocny stół 
Ewa Skarżyńska 

Nasz stół wielkanocny 
haftowany w kwiaty. 
W borówkowej zieleni 
listeczków skrzydlatych 
lukrowana baba 
rozpycha się na nim, 
a przy babie – mazurek
w owoce przybrany. 
Palmy – pachną jak 
łąka w samym środku lata.
 Siada mama przy stole, 
a przy mamie tata.
 I my. 
Wiosna na nas 
zza firanek zerka, 
a pstrokate pisanki 
chcą tańczyć oberka. 
Wpuśćmy wiosnę. 
Niech słońcem zabłyśnie 
nad stołem w wielkanocne

            świętowanie jak wiosna wesołe!   

Rozmowa kierowana pytaniami do dziecka:
Co było na wielkanocnym stole?; 
Kto usiadł przy stole?;
 Z kim wy spędzacie święta?; 
Jaka jest wasza ulubiona potrawa wielkanocna? 

 „Skarby wielkanocnego stołu” – wykonanie zadania z WŚ str 22(ksiażka pomarańczowa).
Wycinanie obrazków przedstawiających rzeczy z wielkanocnego stołu. Naklejanie ich na 
obrazek stołu. Utrwalenie znajomości wielkanocnych potraw, wyszukiwanie prawidłowych 
ilustracji wśród wielu obrazków. 

Bajkowe pisanki – zabawa muzyczna do piosenki. Podczas śpiewania piosenki dziecko 
siedzi na podłodze. Każde z nich trzyma w ręku jedną drewnianą pisankę. Wykonuje nią 
następujące ruchy (podane w nawiasach czynności należy kontynuować, aż do kolejnego 
polecenia):
 Do zajączka przyszła kurka, Wystukiwanie jajkiem o podłogę rytmu piosenki. „ko ko ko 
ko”
 zagdakała: „Z koszem jajek na pisanki mama kwoka mnie przysłała”. 
Zając podparł się pod boki: Przekładanie jajka z ręki do ręki. „A to ci dopiero jajka! 
Namaluję na nich tęczę i na każdym będzie bajka” Bajkowe pisanki, bajkowe, Turlanie 
pisanek i kręcenie ich na podłodze. rozdamy je z dobrym słowem, świątecznym życzeniem, 



wiosennym marzeniem. Bajkowe pisanki, bajkowe, wesołą wiodą rozmowę, że wiosna za 
oknem, że w dyngus ktoś zmoknie. 
„Siedmiokroczek” – zabawa ze śpiewem. Dzieci ustawione w kole, wykonują ruchy 
zgodnie z treścią utworu. 

Siedmiokroczek 
sł. Anna Kamińska

Siedem kroków najpierw w przód, 
Potem siedem kroków wstecz,
tralala, tralala 
i już każdy taniec zna, 
tralala, tralala 
i już każdy taniec zna. 
Do kolegi odwróć się, 
Podaj rękę albo dwie, 
hejże ha, hejże ha
i już tańczysz tak jak ja,
hejże ha, hejże ha 
i już tańczysz tak jak ja. 
Potem ręce weź pod bok, 
Potem siedem razy hop! 
hop hop hop, 
hop hop hop, 
jaki łatwy ten podskok, 
hop hop hop, 
hop hop hop, 
jaki łatwy ten podskok. 

5. O Wielkanocy

Śmigus-dyngus – słuchanie wiersza Marii Terlikowskiej połączone z wykonaniem 
ćwiczenia „Bezpieczny śmigus-dyngus” w K3., 38. (ksiażka zielona)
Ćwiczenia gimnastyczne 
Śmigus-dyngus – słuchanie wiersza Marii Terlikowskiej. 

Śmigus-dyngus 
Maria Terlikowska 

Wie o tym i Tomek, i Ewa, 
że w śmigus się wszystkich 
oblewa. 
Ale czy trzeba Pawełka 
oblewać zpełnego kubełka? 
Wystarczy małym kubeczkiem. 
Dla żartu. 
Dla śmiechu. 
Troszeczkę. 
Bo może wiatr chmurę przywieje
 i wszystkich was deszczem 
poleje? 



Rozmowa na temat utworu. 
Czy można oblewać kolegów z pełnego kubełka? 
Rozmowa na temat zwyczaju oblewania się wodą w lany poniedziałek 
odwołanie się do własnych doświadczeń dzieci. 
„Bezpieczny śmigus-dyngus”– wykonanie ćwiczenia w K3., str 38 (ksiazka zielona)
„Śmigus-dyngus” – zabawa z elementem równowagi w ogrodzie. 

„O Wielkanocy” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmüller. 
Co z niego wyrośnie? 
Trudno to powiedzieć. 
Musi je mamusia, kokoszka wysiedzieć. (jajko) 
W farbkach wykąpane, 
ręcznie malowane, 
kto by nie podziwiał świątecznych ................ (pisanek) 
W kopalni – twarda jak skała, 
w sklepie – czysta i biała. 
Wystarczy jej szczypta mała, 
by zupa smaku nabrała. (sól) 
Tę z piasku stawiają 
dzieciaki na plaży, 
o tej wielkanocnej 



każdy łasuch marzy. (babka) 
Ten prawdziwy na hali 
najlepiej się czuje, 
ten cukrowy 
w świątecznym 
koszyczku króluje. (baranek) 

„Baranek i wzory” – wykonanie ćwiczenia graficznego (książka niebieska).


