
Program zajęć Sówki 
 

Temat tygodnia: WIELKANOC 

 

Dzień 1: ,,J jak Jajka”: 

- Słuchanie wiersza ,,Kwiecień - Plecień”: 

,,Ach ten kwiecień, psotny kwiecień, 

różne figle płata w świecie. 

Raz przygrzeje mocno słońce,  

że jak w lecie – jest gorące.  

Innym razem śniegiem prószy, 

że aż wszystkim marzną uszy. 

Kwiecień – plecień, bo przeplata 

trochę zimy, trochę lata” 

- Rozmowa z dziećmi o treści wiersza – proszę utrwalić nazwy miesięcy, pór roku i dni 

tygodnia za pomocą: https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk,  

https://www.youtube.com/watch?v=Y5fAUZna0kI 

- Zabawa ruchowa ,,Połóż jajko”- dziecko otrzymuje przygotowane w formie płaskiej jajko-

pisankę. Na polecenie rodzica, dziecko kładzie je: przed sobą, za sobą, z prawej, lewej strony, 

pomiędzy nogami, nad głową, na głowie, na prawym ramieniu, na lewej stopie 

-Wprowadzenie litery ,,J” – pokazanie przez rodzica małej i wielkiej, drukowanej i pisanej 

litery 

-Oglądamy zdjęcia różnych jajek (ptaków, zwierząt) – dostępne na stronie: 
https://pixabay.com/pl/images/search/ptaki%20jaja/ 

- Analiza i synteza wyrazu jajko – dzielenie słowa ,,jajko” na sylaby i głoski 

- Zabawa słowna – dziecko, a następnie rodzic wymyśla słowa rozpoczynające się na głoskę 

,,j” (Jan, jodła, jogurt, Jadwiga, jeż itd.) – bawimy się z dzieckiem, podając sobie piłkę 

- Budujemy model słowa ,,jajko”, określamy rodzaj głosek – na czerwono samogłoski, na 

niebiesko – spółgłoski 

- Słuchanie bajki Jana Brzechwy pt. ,,Jajko” – dostępne na: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q08kLBY7dpY 

- Rozwiązywanie kart pracy (,,Karty pracy nr 3) na str.72-73 

https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk
https://www.youtube.com/watch?v=Y5fAUZna0kI
https://pixabay.com/pl/images/search/ptaki%20jaja/
https://www.youtube.com/watch?v=Q08kLBY7dpY


Dzień 2: ,,10 pisanek”: 

- Słuchanie piosenki ,,Pisanki, pisanki” – dostępna na: 

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

- Utrwalenie cyfry 10 (cyfra parzysta). Z jakich dwóch cyfr składa się cyfra 10? (nazywanie) 

- Gdzie jest cyfra 10? – liczymy palce u rąk i stóp  

- Uzupełnienie działań: 

9 + 1 = …. 

5 + 5 =…..  

10 + 0 =…… 

Dzieci próbują ułożyć zadania do tych działań: np. Kasia ma 9 jabłek, mama dała jej jeszcze 

jedno. Ile jabłek ma Kasia? 

- Zabawa ruchowa ,,Rzuć do mnie piłkę” – rodzic toczy piłkę do dziecka, a dziecko do 

rodzica (oburącz), następnie zmiana. 

- Rozwiązywanie kart pracy ,,Kolorowy start – czytam, piszę, liczę” – str.72,73 

 

Dzień 3: ,,Koszyczek dobrych życzeń” 

- Przekazanie dziecku ciekawostek na temat pisanek: 

1. Pisanki stosowano do różnych zabiegów magicznych np. dotykano nimi grzbietów bydła, 

aby były zdrowe i płodne. 

2. Traktowano je jako dar, który miał przynieść wszelką pomyślność osobie obdarowanej. 

3. Młode kobiety dostawały często pisanki marcepanowo-czekoladowe z pierścionkiem. 

4. Bogaci ludzie obdarowywali się drogimi pisankami ze złota, ozdobionymi kamieniami 

szlachetnymi. 

5. Służyły także do zabawy, zwanej ,,taczankami” – turlano po stole malowane jajka, 

zderzając je ze sobą. Wygrywała osoba, której pisanka nie potłukła się (dla chętnych - 

możecie Państwo pobawić się razem z dzieckiem i przysłać zdjęcie na pocztę  

- Słuchanie piosenki o znakach Wielkanocy – dostępna na: 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

- Rozmowa na temat piosenki – jakie znaki charakteryzujące Wielkanoc zostały wymienione 

w piosence? 

- Ćwiczenia w książce ,,Kolorowy start z plusem” – str. 68-69 

- DLA CHĘTNYCH  - wykonanie z dzieckiem instrumentu perkusyjnego np. pudełka,  

a w środku – groch, kamienie i przesłanie zdjęcia lub filmiku 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


Dzień 4: ,,Zwyczaje wielkanocne”: 

- Oglądanie filmów edukacyjnych o tradycjach wielkanocnych – dostępne na: 

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Qhttps://www.youtube.com/watch?v=DgjNcF

KnY7U 

- Rozmowa z dzieckiem na temat obejrzanych filmików 

- Zabawa ruchowa ,,Zajączki’’ – na hasło rodzica ,,hop” dziecko (zajączek) skacze, 

naśladując skoki zająca. Na hasło ,,zajączek stop” – dziecko w przysiadzie prostuje tułów do 

pionu. 

- Słuchanie wiersza P. Beręsewicza ,,Wielkanoc” – dostępny na: 

https://www.youtube.com/watch?v=N5Uyno7b41Y 

- Rozwiązywanie ,,Kart pracy nr 3” – str.76,77,78 

- Słuchanie historii o wielkanocnym zajączku (dostępna także na stronie Punktu 

Przedszkolnego ,,Plastuś” w zakładce ,,Spotkanie z kulturą”) - 

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

- Jeżeli będzie ładna pogoda – proszę wybrać się na spacer  

 

 

Dzień 5: ,,Wielkanocna przygoda”: 

- Oglądanie kart świątecznych (zwrócenie uwagi na powtarzające się motywy zdobnicze) – 

dostępne na: https://e-kartki.net.pl/swieta-wielkanoc,36,9.html 

- Zabawa ruchowa - ,,Wielkanocne porządki” – dzieci naśladują czynności związane ze 

sprzątaniem mieszkania np. zamiatanie szczotką, zgarnianie śmieci na śmietniczkę, mycie 

podłogi, odkurzanie, wieszanie na trzepaku chodników 

- Rozwiązywanie ,,Kart pracy nr 3” – str. 80-81: 

a) historyjka obrazkowa ,,Wielkanocna przygoda” 

b) oglądanie obrazków, wskazywanie kolejnych 

c) opowiadanie co dzieje się na obrazkach  

d) opowiadanie całej historyjki 

- Wykonanie pracy plastycznej pt. ,,Wielkanocny koszyczek” – dowolną techniką (kredki, 

farby, plastelina itd.) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q
https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U
https://www.youtube.com/watch?v=N5Uyno7b41Y
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https://e-kartki.net.pl/swieta-wielkanoc,36,9.html


DLA CHĘTNYCH : Wykonanie ręcznie pisanki lub kartki świątecznej (do wyboru) 

 i wysłanie zdjęcia na przedszkolną pocztę. 

Ponadto dla chętnych, w wysłanym e-mailu, jak i na stronie przedszkola w zakładce ,,Sówki” 

można pobrać karty pracy, wspomagające rozwój dziecka. 

 

Drodzy Rodzice, proszę pamiętać, że: 

- Kolejność wykonywania dni jest dowolna 

- Program zajęć z wszystkimi pomocami dydaktycznymi jest także dostępny na stronie 

internetowej Punktu Przedszkolnego ,,Plastuś” w zakładce ,,Grupa – Sówek” 

- Prosimy o wysłanie zdjęć z wykonanych kart pracy, prac plastycznych, zadań dla 

chętnych na adres: ppplastus@gmail.com z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka + 

grupa Sówek 

- Zadania będą przesyłane na Państwa e-maile w każdy poniedziałek  

- Wykonane prace prosimy wysyłać do piątku każdego tygodnia 

- W razie wątpliwości, prosimy kontaktować się z Panią Grażyną Słotą – 695270955 

 

 

 

       Serdecznie pozdrawiamy  

     Grażyna Słota – Wychowawczyni grupy ,,Sówek” 

   Karolina Szczepaniak – Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
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