
Przedszkole Publiczne Mysłakowice 

Grupa dzieci 3 letnich Biedronki 

Nauczyciele: Joanna Wałkuska Katarzyna Maślak 

TEMAT TYGODNIA: WIELKANOCNE   ZWYCZAJE /6.04-10.04.2020/ 

Temat dnia: Wielkanocne zwyczaje-  6.04.2020 

CELE: 

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

Swobodne wypowiadanie się na określony temat 

Poznanie zwyczajów wielkanocnych- malowanie jajek aby powstały pisanki 

OPIS: 

1. Rodzic czyta wierszyk  

Mały baranek biały jak chmurka, 

W świąteczny ranek poznał psa Burka, 

Burak szybciutko z budy wyskoczył, 

Wysłuchać wieści o Wielkiej Nocy. 

 

I razem poszli idąc przez ganek, 

Szukać w kurniku pięknych pisanek, 

Gdy je znaleźli, to podziwiali, 

I sami kilka pomalowali. 

2. Rozmowa na temat wierszyka, np. Kogo poznał mały baranek, jak miał na imię piesek, 

dokąd poszli baranek z pieskiem. 

3.Zabawa relaksacyjna /Zwinne rączki/ - unoszenie rąk do góry nad głowę, kołysanie nimi na 

boki. Opuszczanie rączek i kręcenie kółeczek nadgarstkami. Ponowne unoszenie rączek nad 

głowę, kołysanie nimi, opuszczanie na boki i kręcenie nadgarstkami. 

4. Próby samodzielnego rysowania jajeczek /okrągłe kształty/, kolorowanie ich. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Temat dnia: Poznanie piosenki „Na kubeczku z porcelany” 7.04.2020. 

CELE: 

Nauka rymowanki 

Osłuchanie z piosenką 

Rytmizacja tekstu 

OPIS: 

1 Zabawa wyliczanka: 

Skacze zajączek, skacze zajączek, 

Zobacz co znalazł na łące. 

Rodzic i dziecko razem powtarzają wyliczankę, i na zmianę przynoszą różne zabawki które 

zajaczek znalazł na łące np. lalka, auto, klocki, książka. 

2 Słuchanie piosenki Na kubeczku z porcelany/ dzieci troszkę uczyły się tej piosenki w 

przedszkolu/ link do piosenki poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eivj-83L_Tw 

3. Próby śpiewania piosenki, na słowa MÓWIĘ WAM  klaskanie w rączki, lub uderzanie 

klockami o siebie, lub uderzanie w kolanka. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Temat dnia: Jedno jajeczko lub dwa jajeczka            8.04.2020 

CELE: 

Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy 

Utrwalenie nazw kolorów 

Doskonalenie sprawności manualnej 

OPIS: 

1 Zabawa wyliczanka  

Skacze zajaczek, skacze zajaczek, 

Zobacz co znalazł na łące 

2 Zabawa matematyczna Jedno jajko, dwa jajka 

Proszę przygotować  sylwety owalne jajek w trzech kolorach, po trzy w każdym kolorze np. 

trzy czerwone, trzy zielone, trzy żółte. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eivj-83L_Tw


Polecenia dla dziecka: 

- Poukładaj jajeczka według kolorów 

- Połącz w pary np. czerwone z zielonym, żółte z zielonym, /polecenia może wydawać 

również dziecko rodzicowi/ 

- Policz czerwone jajeczka, żółte, zielone./ w zależności od możliwości dziecka/ 

3. Wykonanie pisanki z sylwety jajeczka wg wzoru :plasteliną obklejamy sylwetę jajeczka i 

ozdabiamy fasolką. To jest tylko propozycja, mile widziane własne pomysły, a rodzicom ich 

nie brakuje. Brawo dla rodziców!!!!!!!!! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Temat dnia: Wielkanocne zajaczki     9.04.2020. 

CELE: 

Utrwalenie melodii i słów piosenki 

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania 

Wspólne wykonywanie zajączka  

OPIS: 

1 Rodzic czyta wierszyk „Zajączki” 

Skaczą  zajączki po łące, 

Wąchają kwiatki pachnące, 

Chrupią marchewki ostrymi ząbkami, 

Na pożegnanie machają łapkami. 



Rozmowa na temat wierszyka np.: gdzie skakały zajączki, co wąchały, co jadły, jakie miały 

ząbki, co robiły na pożegnanie. 

2 Utrwalenie piosenki Na kubeczku z porcelany,  

3. Wykonanie zajączka z rolki po papierze toaletowym, lub według własnego pomysłu 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Temat dnia: Zabawy ruchowe    10.04.2020 

CELE: 

Doskonalenie rzucania do celu 

Rozwijanie motoryki dużej 

Kształtowanie zwinności 

OPIS: 

1 Zabawa Celujemy do kosza- dziecko staje w odległości 1 metra od koszyka lub pudełka, i 

próbuje wrzucić np. klocek, woreczek  

2. Zabawa Tor przeszkód – rodzic przygotowuje tor przeszkód, rozmieszcza np. laskę do 

przeskoczenia, krążek do ominięcia, i poprzeczkę do przejścia pod nią . Dziecko kolejno 

pokonuje tor przeszkód, opcja trudniejsza można mierzyć czas. 

3. Zabawa Zwierzątka – dziecko naśladuje ruchy dowolnych zwierzątek np. zajączka, żabki, 

bociana, pieska, kotka,  

4. Zabawa Odbijanie balonika- odbijanie balonika tak długo, aby nie spadł na podłogę 

5 Utrwalenie piosenki Na kubeczku z porcelany. 



Zadanie dodatkowe- Znajdź ukryte skarpetki  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/100003373328671/videos/2634340093355076/ 

 

https://www.facebook.com/100003373328671/videos/2634340093355076/

