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06.04 - 10.04. 2020 r. 

 

Temat tygodnia: Wesołe pisanki 

Poniedziałek: Wielkanocne tradycje. 

Rodzaj aktywności: językowa, społeczna, plastyczna, manualna, ruchowa. 

Cele:  

➢ poznawanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych  

➢ zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na zadany temat  

➢ wzbogacanie słownictwa  

➢ słuchanie ze zrozumieniem 

➢ rozwijanie sprawności plastycznych  

➢ doskonalenie percepcji wzrokowej  

➢ rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. 

Obszary z podstawy programowej: III 2, 5, 6, 8; IV 2, 3, 5, 1 

Przebieg zajęć: 

1.  Rozmowa na temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Opowiadamy o 

zwyczajach związanych ze zbliżającymi się świętami, prezentuje ilustracje palm 

wielkanocnych, pisanek, koszyczków ze święconką lub puszczamy prezentację.  

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q  

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q
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2. Zabawa słowna „Opowiedz o pisance”.  

Dziecko otrzymuje zdjęcia pisanek ozdobione różnymi technikami, np.: malowane 

farbami, wyklejane różnymi materiałami, barwione w sposób naturalny (np. gotowane 

w łupinach cebuli), ozdabiane woskiem. Prosimy dziecko aby spróbowało 

opowiedzieć o pisance, którą otrzymały: Jak jest ozdobiona twoja pisanka? Jakiego 

jest koloru? Co ci przypomina? Czy ci się podoba? Dlaczego? Zachęcanie do 

wypowiedzi na określony temat. Wzbogacanie słownictwa. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://bemowo24.pl/wielkanoc-bemowie-2016-a1096&psig=AOvVaw2xojSMWiam7Fe5HHKnBSZq&ust=1586029925369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjr5pCEzegCFQAAAAAdAAAAABAK
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3.  Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner „Pisanki”. 

Patrzcie,  ile na stole pisanek!  

Każda ma oczy  malowane,  naklejane .  

Każda ma uśmiech  kolorowy 

 i leży na stole grzecznie,  

żeby się nie potłuc  przypadkiem   

w dzień świąteczny . 

Ale pamiętajcie!   

Pisanki  nie są do jedzenia .  

 Z pisanek się wyklują  świąteczne życzenia! 

4.  Rozmowa na temat wiersza. Jak wyglądały pisanki z wiersza? Dlaczego powinny 

grzecznie leżeć na stole? Dlaczego nie jemy pisanek? Z czego wykonuje się pisanki? 

Jakie świąteczne życzenia można złożyć drugiej osobie? 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.claudia.pl/artykul/pisanki-wielkanocne-z-muliny-diy&psig=AOvVaw3TkIbqrPcGCnEvEaBjnnE6&ust=1586029206152000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDMsbaBzegCFQAAAAAdAAAAABBE
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisanka&psig=AOvVaw3TkIbqrPcGCnEvEaBjnnE6&ust=1586029206152000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDMsbaBzegCFQAAAAAdAAAAABBM


 5. Wykonanie ćwiczenia – KP2, k. 49. Dzieci malują pisankę według własnego 

pomysłu. 

 6. Zabawa manualna – układanie puzzli. Dziecko otrzymuje w kopercie pocięty na 

części szablon pisanki, następnie układa ją w całość.  

 

7.  Ćwiczenia gimnastyczne: https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

 

 

 

 

Opracowała – Dorota Kuczaj  

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://apaczowe-malowanki.pl/pisanki-wielkanocne/&psig=AOvVaw1NCVehKQ_OIx0gXkdy63Ee&ust=1586030018354000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi96rqEzegCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/wielkanoc/pisanki/&psig=AOvVaw2w3mi6vXcJpgRNH0ilteHz&ust=1586030068596000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCNiNOEzegCFQAAAAAdAAAAABAJ


Temat tygodnia: Wesołe pisanki 

Wtorek: Wielkanoc. 

Rodzaj aktywności: społeczna, językowa, techniczna. 

Cele:  

➢ poznanie zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi  

➢ ćwiczenie swobody wypowiadania się na zadane tematy  

➢ nie umiejętności technicznych, konstruowania zgodnie ze wzorem  

➢ nauka zgodnej współpracy w grupie. 

Obszary z podstawy programowej: I 6; III 2, 5, 6; IV 1, 2, 8, 11 

Przebieg zajęć: 

1. Wysłuchanie wiersza Danuty Gellnerowej „Wielkanoc”. 

 

Obudziły się pisanki   

wielkanocnym rankiem i wołają: – Patrzcie!  

Tu na stole same niespodzianki! 

Bazie srebrno-białe i baranek mały .  

Ten baranek ma talerzyk, skubie z niego owies świeży . 

A baby pękate w cukrowych fartuchach śmieją się wesoło od ucha do ucha! 

 

2. Oglądnie prezentacji  https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q  

3. Nauka na pamięć wiersza Danuty Gellnerowej Wielkanoc. Dzieci powtarzają 

kolejne wersy za rodzicem: głośno, cicho, szeptem, z wystukiwaniem rytmu 

kredką o blat stołu.  

4. Praca techniczna – Kurczaczek.  

https://www.youtube.com/watch?v=h4REVpDSGyw  

https://www.youtube.com/watch?v=N9xNvbH7vbc 

https://www.youtube.com/watch?v=A_kQOQSm0E8 

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

 

5. Wykonanie wielkanocnych dekoracji. 

https://www.youtube.com/watch?v=8zNXezaeCRg 

https://www.youtube.com/watch?v=Y67MIxA0zGU 

https://www.youtube.com/watch?v=gnq-rt0iylc 

https://www.youtube.com/watch?v=N7UB1rtwnt4  

Opracowała – Dorota Kuczaj  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q
https://www.youtube.com/watch?v=h4REVpDSGyw
https://www.youtube.com/watch?v=N9xNvbH7vbc
https://www.youtube.com/watch?v=A_kQOQSm0E8
https://www.youtube.com/watch?v=bWEjDUczwKQ
https://www.youtube.com/watch?v=8zNXezaeCRg
https://www.youtube.com/watch?v=Y67MIxA0zGU
https://www.youtube.com/watch?v=gnq-rt0iylc
https://www.youtube.com/watch?v=N7UB1rtwnt4


 

Temat tygodnia: Wesołe pisanki 

Środa: Jajko – jakie jest w środku? 

Rodzaj aktywności: : poznawcza, badawcza, językowa, matematyczna, ruchowa 

Cele:  

➢ rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem  

➢ poznanie budowy jajka  

➢ rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego  

➢ ćwiczenie spostrzegawczości  

➢ rozwijanie percepcji wzrokowej i porównywania. 

Obszary z podstawy programowej: I 5; III 5, 8; IV 5, 7, 12, 13 

Przebieg zajęć: 

 1. Oglądanie i porównywanie jajek.  

Prezentujemy dziecku jajka gotowane (obrane i w skorupkach), surowe i wydmuszki. 

Zachęcamy do ich oglądania, określania wyglądu, budowy, smaku, zapachu. Jakiego 

koloru mogą być skorupki jajek? Jakie jest jajko, gdy obierzemy je ze skorupki? Co to 

są wydmuszki? Czy łatwo jest zgnieść wydmuszkę w dłoni? (dzieci sprawdzają) Co 

się z nią stanie, gdy upuścimy ją na podłogę? (dzieci sprawdzają) Rozbudzanie 

ciekawości. Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. 

 2. Zabawa badawcza „Jajko ugotowane i jajko surowe”.  

Przygotowujemy kilka jajek ugotowanych na twardo i prosi o ich obranie. Potem 

dziecko kroi je na połowę, wskazuje i nazywa żółtko i białko. Następnie bierze jajko 

surowe i je rozbija. Oddziela żółtko od białka. Jak wygląda w środku jajko ugotowane, 

a jak jajko surowe? Czym się różnią?  

 3. Zabawa „Połącz połówki jajek”.   

Szablony pisanek różniące się wzorami. Szablony są przecięte na pół i wymieszane ze 

sobą. Zadaniem dzieci jest utworzyć całe pisanki, połączyć połówki z takimi samymi 

wzorami. Ćwiczenie spostrzegawczości. Mogą je następnie pokolorować. 



 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/pisanka-kolorowanki/&psig=AOvVaw2vQdT9sSrUWhli4Wtr6c9I&ust=1586033355494000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi8te-QzegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://funkydiva.pl/pisanki-swiateczne-wielkanoc-malowanki-dla-dzieci/&psig=AOvVaw1ivrdZxhTAPHeleTVsrLvF&ust=1586033558426000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjzvtWRzegCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

4. Ćwiczenia ruchowe –Turbo rozgrzewka- 

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

 

5. Wykonanie ćwiczenia KP2, k. 48. Dzieci porównują wzory na kurczaczkach i na 

skorupkach. Łączą je w odpowiednie pary. Rysują wzór na ostatnim kurczaczku. 

 

Opracowała – Dorota Kuczaj  

 

Temat tygodnia: Wesołe pisanki 

Czwartek: Palma wielkanocna. 

Rodzaj aktywności: społeczna, techniczna, manualna, językowa, matematyczna. 

Cele:  

➢ poznawanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych  

➢ rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych  

➢ porównywanie długości, stosowanie określeń długi – krótki, dłuższy – krótszy  

➢ doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej  

https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kultura-sztuka/jajka-wielkanocne&psig=AOvVaw2vQdT9sSrUWhli4Wtr6c9I&ust=1586033355494000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi8te-QzegCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kultura-sztuka/jajka-wielkanocne&psig=AOvVaw35j825YgmBXYE7-tMqf3RJ&ust=1586033712197000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjVoZ2SzegCFQAAAAAdAAAAABAP


➢ doskonalenie orientacji przestrzennej. 

Obszary z podstawy programowej: III 2, 5, 6; IV 1, 12 

Przebieg zajęć: 

1. Osłuchanie się i nauka piosenki „Pisanki, pisanki” 

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

2.  Opowiadamy lub puszczamy dziecku wiadomości o jednej ze świątecznych 

tradycji – wykonywaniu palm wielkanocnych.  

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=aF84VW4nT3s  

 

3.   Praca plastyczno-techniczna „Palmy wielkanocne”. 

https://www.youtube.com/watch?v=RN2DzBxwjXg 

https://www.youtube.com/watch?v=Qf_Q299H0RY 

https://www.youtube.com/watch?v=2PzP26nlibU 

https://www.youtube.com/watch?v=4-vo8rTUgUM 

https://www.youtube.com/watch?v=e5QtVU0Y9Hg 

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

4. Zabawa matematyczna „Która palma jest najdłuższa?”. Wycinamy wszystkie 

palmy (powstają różnej długości paski tzw. palmy). Prosimy dziecko o ułożenie 

ich obok siebie i porównanie ich długości. Dziecko układa palmy od 

najdłuższej do najkrótszej. Porównywanie długości, stosowanie określeń długi 

– krótki, dłuższy – krótszy.  

 

5.  Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Skaczące zajączki”. Rozkładamy 

na podłodze kolorowe szarfy-koszyczki mogą być paski kolorowej bibuły, 

tasiemki co mamy w domu  i włączamy muzykę- rytmiczną lub piosenkę 

„Pisanki, pisanki”. Dziecko-zajączek skacze między nimi. Na przerwę w 

nagraniu zajączek wykonuje polecenia : Zajączek wskakuje do koszyczka. 

Zajączek staje obok koszyczka. Zajączek staje za (przed) koszyczkiem. 

Demonstrujemy wcześniej każde ustawienie. Wdrażanie do rozumienia pojęć: 

obok, za, przed. 

 

Opracowała – Dorota Kuczaj  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://www.youtube.com/watch?v=gnrR_jlWKhU
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https://www.youtube.com/watch?v=RN2DzBxwjXg
https://www.youtube.com/watch?v=Qf_Q299H0RY
https://www.youtube.com/watch?v=2PzP26nlibU
https://www.youtube.com/watch?v=4-vo8rTUgUM
https://www.youtube.com/watch?v=e5QtVU0Y9Hg
https://www.youtube.com/watch?v=OxAiJBUrZvI


Temat tygodnia: Wesołe pisanki 

Piątek: Moja pisanka. 

Rodzaj aktywności: społeczna, plastyczna, manualna, językowa, dramowa 

Cele:  

➢ pielęgnowanie tradycji wielkanocnych  

➢ rozwijanie umiejętności plastycznych  

➢ wzbogacanie słownictwa czynnego  

➢ ćwiczenie swobody wypowiedzi  

➢ rozwijanie wyobraźni i reagowanie ruchem na słowa opowiadania. 

Obszary z podstawy programowej: : III 2, 5, 6; IV 1, 12 

Przebieg zajęć: 

1. Śpiewanie piosenki „Pisanki, pisanki”- ilustrowanie ruchem słów piosenki. 

2.Zabawa plastyczna „Moja własna pisanka”. Dziecko otrzymuje styropianowe jajko 

oraz ozdoby. Dziecko ozdabia swoje jajko według własnego pomysłu. Następnie 

dziecko prezentuje swoją pisankę  i opowiada o ich wyglądzie. Wzbogacanie 

słownictwa. Ćwiczenie swobody wypowiedzi.  

3. Opowiastka ruchowa „Spacer kurczątek”. 

 Dziecko udaje, że jest kurczątkiem i ilustruje ruchem słowa opowiadania.  

W koszyku leżało bardzo dużo jajek, z których miały wykluć się niebawem małe 

kurczątka. (dziecko kuca skulone na dywanie i się nie rusza) Nagle jajka zaczęły się 

poruszać, a ich skorupki powoli pękać. (dziecko zaczyna się przeciągać, prostować 

ręce i nogi) Po chwili z każdego jajka wykluł się mały kurczaczek. Wszystkie ptaszki 

zaczęły się rozglądać i trącać dziobkami. (dziecko rozgląda się, dotyka rękami) Mama 

kura zabrała kurczątka na pierwszy spacer. Wszystkie ustawiły się za nią w szeregu i 

wyruszyły oglądać podwórko. (dziecko ustawia się za rodzicem i idzie za nim).  

4. Zabawa dydaktyczna „Wielkanocne koperty”. 

 Rozdajemy dzieciom koperty z różnymi obrazkami. Zadaniem dzieci jest wybrać 

tylko te obrazki, które tematycznie nawiązują do Świąt Wielkanocnych. Segregowanie 

obrazków zgodnie z ich tematyką.  

 

 

 

 



 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.pl%2Fkomplet-sztuka-zacisk-m%25C5%2582ody-temat-43152051.html&psig=AOvVaw3Fyzw77B1jl-7iFhXafP2a&ust=1586163751603000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDOg9D20OgCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fredro.pl%2Ftapeta-cute-dzieci-owoce-znakow-wektorowych-z-zabawnymi-usmiechnietych%2C90096592&psig=AOvVaw1c8jTbPtOTzfHI8tIOhDMY&ust=1586163897954000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCjwpr30OgCFQAAAAAdAAAAABAL


 

5. Ćwiczenia gimnastyczne: https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

Opracowała – Dorota Kuczaj  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.pl%2Fkomplet-odizolowany-dzieci-wektor-52621027.html&psig=AOvVaw0ndekS36h2W2uTJ1GBfJKp&ust=1586164075628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiUkOr30OgCFQAAAAAdAAAAABAD

