
Temat tygodnia: Święta wielkanocne tuż tuż(06-08.04.2020) 

 Drogie Słoneczka po raz kolejny przygotowałyśmy dla Was kilka 

propozycji realizacji zaplanowanych tematów. 

 Pozdrawiamy ciepło życząc zdrówka- Panie: Justyna ,Dominika i Jola ;) 

 

 

Poniedziałek 06.04.2020  

Temat dnia ,, Jak przygotowujemy się do świąt wielkanocnych?" 

Oto eksponaty, które będą nam pomocne, 

Aby się przygotować na Święta Wielkanocne! 

Na wierzbach bazie 

W ogrodach bukszpany 

W tym niezwykłym czasie 

Wiele zajęć mamy 

Trzeba palmę przygotować, 

Zrobić wydmuszki z jaj i je pomalować, 

Odświeżyć koszyczek, ubranka… 

Upiec babkę wielkanocną, wielkanocnego baranka… 

Ale najważniejsze jest, aby na święta 

Odświeżyć swoje serduszko – pamiętaj! 

 

 

1. „Jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych?”- rozmowa na temat treści 

wiersza. 

Posłuchajcie wesołej, pełnej wielkanocnych zwierzątek, świątecznej piosenki ze słowami     

B. Kołodziej. 

Kwa, kwa, kwa! Kto to idzie? Kaczuszka maleńka. 

Ta żółciutka i słodziutka, z cukru caluteńka. 

Dokąd idziesz kaczuszko? Powiedz mi na uszko. 

Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, 

bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

Pi, pi, pi! Kto to idzie? Kurczaczek cukrowy. 

Mruży oczy, dumnie kroczy, dzióbek ma różowy. 

Dokąd idziesz kurczaczku? Powiedz mi na uszko. 

Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, 

bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 



Kic, kic, kic! Kto to idzie? Zajączek malutki. 

Z cukru cały, śnieżnobiały, bardzo wesolutki. 

Dokąd idziesz zajączku? Powiedz mi na uszko. 

Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, 

bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

Cicho sza! Kto to idzie? To baranek przecież! 

Najpiękniejszy! Najważniejszy! Wszyscy o tym wiecie. 

Dokąd idziesz baranku? Powiedz mi na uszko. 

Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, 

bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

Tup, tup, tup! Kto to idzie? To moja siostrzyczka. 

Malowane jajka wkłada prosto do koszyczka. 

Dokąd idziesz siostrzyczko? Powiedz mi na uszko. 

Prędko, prędko! Mama wola! Już idziemy do kościoła! 

Czas pokarmy święcić już, 

bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=pNoD_565U08&feature=emb_title 

2. ,,Porządki Pana Języczka"- zabawa logopedyczna. 

 Pan Języczek, który mieszka w buzi, postanowił posprzątać swój dom: 

 • umył ściany (dzieci przesuwają język po wewnętrznej stronie policzków); 

 • przetarł sufit (dzieci przesuwają język po podniebieniu);  

• umył okna od zewnątrz (dzieci oblizują górne i dolne zęby od zewnątrz);  

• a później od wewnątrz (dzieci oblizują górne i dolne zęby od wewnątrz);  

• po oknach przyszła kolej na drzwi (dzieci oblizują wargi w koło); 

 • gdy szorował drzwi, zobaczył swojego sąsiada, który akurat przechodził obok, więc 

radośnie mu pomachał (dzieci machają językiem od jednego kącika ust do drugiego); 

 • na zakończenie – wytrzepał dywan (dzieci wysuwają język jak najdalej na brodę);  

• a gdy skończył sprzątanie, zmęczony poszedł spać (dzieci naśladują odgłos chrapania). 

3. ,,Pomagam w sprzątaniu-przedświąteczne porządki" -Słoneczka! W tym tygodniu 

postarajcie się pomóc mamie i tacie w świątecznych porządkach. Na początek poukładajcie 

zabawki na  półkach następnie zapytajcie rodziców w czym możecie im pomóc;) 

 

4.,,Koszyczek wielkanocny"- praca plastyczno-techniczna. Dzieci wycinają załączony 

koszyczek ,następnie składają i sklejają. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=pNoD_565U08&feature=emb_title


 
 
 

 

 

 

 

. 



Wtorek 07.04.2020 

Temat dnia:,, Jakie są tradycje świąt wielkanocnych? 

 

1. „Jakie są tradycje Świąt Wielkanocnych?” – próba odpowiedzi na pytanie na podstawie 

doświadczeń dzieci. 

2.,,Zagadki  wielkanocne '' 

Jajka ozdabiane pięknie malowane (pisanki) 

Żółciutka kuleczka co wychodzi z jajeczka (kurczaczek) 

Pośrodku pięknych pisanek stoi cukrowy .......(baranek) 

Pyszna zupa pierwsza klasa, jest w niej jajko, jest kiełbasa (żurek) 

Długie ma uszy , jeszcze dłuższy skok, 

Na słodkości od niego czekasz cały rok ( zajączek) 

3.„ Kury, koguty i kurczaczki”- zabawa ruchowa i dźwiękonaśladowcza .W tej zabawie 

należy zaangażować całą rodzinę;) 

mamy – kury, 

 tatusiowie- koguty,  

dzieci- kurczaczki , 

dzieci maszerują w rytm dowolnej muzyki, a na sygnał chowają się w ramionach mamy- 

kuru, lub taty- koguta ). 

( Powtórzenie 3 razy ). 

 

4.  „ Wielkanocna pisanka"- praca techniczno-plastyczna. 

Rodzice wspólnie z dziećmi wykonują jedną wielką pisanką wybierając dowolne materiały i 

przybory. Będzie nam miło zobaczyć Was razem z waszą piękną pisanką. 

5.  ,,Wielkanocne jajko"- zabawa ruchowa. 

  

Dzieci wraz z Rodzicami siadają w kole, przy dźwiękach dowolnej muzyki podają sobie 

pisankę. Gdy muzyka umilknie dziecko, które jest w posiadaniu pisanki wykonuje 5 

podskoków. Po wykonaniu zadania pisanka dalej krąży po kole. 

 

Środa 08.04.2020 

Temat dnia: Co włożymy do koszyka wielkanocnego? 

 

1. „Co włożymy do koszyka wielkanocnego?” – szukanie odpowiedzi na pytanie na 

podstawie doświadczeń dzieci oraz ilustracji. 



 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 













 



 
 
 
 



2."Eksperymenty z jajkiem"- poniżej w linku znajdują się propozycje eksperymentów 

,które możecie wykonać wspólnie z  rodzicami. 

http://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-

doswiadczenia-z-dziecmi.html 

3,,Domowe przedszkole-Wielkanoc"- Obejrzyj wraz z rodzicami odcinek ,,Domowego 

przedszkola";) PONIŻEJ  LINK DO ODCINKA: 

. https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY 

4.,,Mały zajączek"- zabawa ruchowo-naśladowcza przy piosence. 

 

Mały zajączek  

(sł. Justyna Niedbała, na melodię piosenki popularnej „Itsy Bitsy Spider”)  

Mały zajączek w trawie schował się,  

mały zajączek w trawie schował się. ① a  

Mrugnął jednym oczkiem, drugim mrugnął też. ② b  

Mały zajączek w trawie schował się. ① a  

Mały zajączek w trawie bawi się,  

mały zajączek w trawie bawi się. ③ c  

Kica na swych łapkach, my kicamy też. ④ d  

Mały zajączek w trawie bawi się. ③ c  

Mały zajączek w trawie sobie śpi,  

mały zajączek w trawie sobie śpi. ⑤ e  

Pewnie chciałbyś wiedzieć, co też mu się śni. ⑥ f  

Mały zajączek w trawie sobie śpi. ⑤ e  

Ilustracja ruchowa piosenki – dzieci:  

① palcami obu dłoni naśladują uszy zajączka; zasłaniają dłońmi oczy;  

② mrugają jednym i drugim okiem z jednoczesnym wskazaniem ich palcem;  

③ palcami obu dłoni naśladują uszy zajączka; kręcą „młynek”;  

④ podskakują w miejscu w przysiadzie;  

⑤ palcami obu dłoni naśladują uszy zajączka; przykucają i kładą głowę na złożonych 

dłoniach z prawej strony;  

         ⑥ kładą głowę na złożonych dłoniach z lewej strony. 

QUIZ: 

• Jest najważniejszy w koszyczku, symbolizuje Pana Jezusa; zwierzątko z łagodności 

znane to… (odpowiedź: Baranek); 

 

• Symbolizuje zmartwychwstanie, zawiera żółtko i białko, to… (odpowiedź: Jajko); 

 

• Czerwona buraczana sałatka niezwykła to… (odpowiedź: Ćwikła) ; 

 

• Roślina, co zdobi koszyczek zielenią, ogrodowy zielony wciąż pan, który zwie 

się… (odpowiedź: Bukszpan). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY

