
06.04 – 10.04 

Wielkanoc 

ŻYCZĘ WESOŁYCH PISANEK W KOLORACH TĘCZY I 

ŚWIĄTECZNEGO UŚMIECHU! 

Jakie święta będziemy obchodzić w najbliższym czasie? 

Święta Wielkanocne są bardzo ważne dla wszystkich chrześcijan. Chrześcijanie to 

tacy ludzie, którzy wierzą w Pana Boga. I właśnie w te święta są wszystkie te zwyczaje, o 

których przed chwilką powiedzieliście. Idzie się do kościoła aby poświęcić pokarmy, to jest 

ten wypełniony koszyk. Tradycją tych świąt jest też robienie pisanek. Ozdabianie jajek w 

różny sposób, np. można je malować woskiem, lub pomalować specjalnymi farami, albo 

też wykleić. W poniedziałek Wielkanocy, wszyscy mogą polewać się wodą i nikt się wtedy 

nie powinien złościć, bo taka jest właśnie tradycja. 

 

Dzień 1.  

1 . BAJKA WIELKANOCNA  

LINK     https://www.youtube.com/watch?v=eCsMFJ2DVBk  

 

2.  „Zajączki” – zabawa paluszkowa – rozwijanie umiejętności liczenia.  

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi 

dłońmi. 

https://www.youtube.com/watch?v=eCsMFJ2DVBk


3. Posłuchajmy uważnie piosenek i potańczmy dowolnie: 

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg 

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

 

Dzień 2. 

1. Obejrzyj film i dokładnie zaobserwuj co powinno znaleźć się w twoim wielkanocnym 

koszyczku : 

LINK   https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ 

 

 

 

2. Obejrzyj obrazek. Powiedz, jakie wielkanocne smakołyki znajdują się na stole. Podziel 

ich nazwy rytmicznie (na sylaby)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ


3.  Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych?  

(porządki przedświąteczne, wysyłanie kartek świątecznych, święcenie palmy wielkanocnej) 

 Jakie znasz tradycje świąt Wielkanocnych? 

 (święcenie koszyka, robienie pisanek, biały obrus, wielkanocne śniadanie, śmigus-dyngus). 

Jeżeli dzieci będą miały trudność z podaniem zwyczajów świątecznych, to proszę 

zasugerować je zagadkami, np.: 

· Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy byś w święta, a których darzymy szczególną 

miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt.(kartki świąteczne) 

Oglądanie kartek świątecznych:  

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

 

· Świecimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe zrobione z gałązek 

wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów.(palma wielkanocna) 

 
· Jak się nazywa jajko malowane co na Wielkanoc się przydaje. (pisanka) 

 

 

· Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą. 

(kurczątka)  

 

 

 

 

 

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


 

· Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też z lasu przyniesie 

oraz pisanki i baranka poniesie czasem. (koszyk) 

 

 

· Ma długie uszy futerko puszyste. Ze smakiem chrupie marchewkę i sałaty listek. (zając) 

 

4.  

3- latki KSIĄŻKA: str. 34.  

4-latki KSIĄŻKA: str. 46, str. 47 

 

Dzień 3.  

1. Praca plastyczna " Moja wielkanocna pisanka". 

Dzieci ozdabiają według własnych pomysłów szablon lub szkic jajka wycięty z kolorowego 

lub białego bloku. Ozdabiają go różnymi przyprawami , koralikami, ziarenkami, ryżem, 

kaszą, plasteliną, makaronem, bibuła itp. 

zdjęcie wykonywanej pracy plastycznej przez dziecko proszę przysłać na e-mail 

przedszkola. 

2. Posłuchajmy uważnie piosenek i potańczmy dowolnie:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c


3. 3-latki:  

KARTY PRACY część 2: str. 9 i 10. 

 

4-latki:  

KARTY PRACY część 2: str. 28 i 29. 

 

Dzień 4. 

1. Nauka liczenia – kurczątka, kurczątka. – zadanie dla dzieci 4 letnich. 

 (informacja: zadanie również dla chętnych 3-latków,  wyprawka dzieci 4 letnich dostępna 

na stronie internetowej przedszkoleplastus.pl w zakładce Grupy -> „Skrzaty”)   

Polecam – świetne ćwiczenie.  

zdjęcie wykonywanego zadania przez dziecko proszę przysłać na e-mail przedszkola. 

Dzieci wycinają koła z obrazkami kurczątek (Wyprawka plastyczna 4 latka – fioletowa 

teczka)  

Dzieci kładą przed sobą koło z jednym kurczątkiem i opowiedziały jak wygląda i co robi 

kurczątko.  

Potem – dokładają koło z dwoma obrazkami kurczątek. 

Następnie pokazują na jednej ręce tyle palców, ile mają kurczątek w jednym kole, później 

pokazują na drugiej ręce tyle palców ile mają kurczątek w drugim kole. 

Jeden i dwa to ile razem ?  

Dzieci teraz dokładają koło z trzema kurczątkami.  

- O ile więcej jest kurczątek w drugim kole niż w pierwszym? 

- O ile więcej jest kurczątek w trzecim kole niż w drugim?  

- A ile jest o jeden więcej od trzech? Dzieci kładą obok trzeciego koła koło z odpowiednią 

liczbą kurczątek. Policzcie kurczątka.  

- Czy cztery jest o jeden większe od trzech? Dzieci pokazują na palcach.  

- Koło z iloma kurczątkami dzieci powinny położyć jako następne? 

- Dzieci liczą w nim kurczątka. Czy pięć jest większe od czterech? Dzieci pokazują na 

palcach. Na jednej rączce pięć a na drugiej cztery.  

Dzieci kładą przed sobą koło z pięcioma kurczątkami. Dzieci kładą koło i głośno liczą 

kurczątka.  

Następnie kładą drugie koło, w którym liczba kurczątek jest o jeden mniejsza. Dzieci kładą 

odpowiednie koło i głośno liczą kurczątka. Itd.  



Potem dzieci przyklejają koła z kurczątkami na kartce według malejącej liczby kurczątek. 

Liczą kurczątka w kolejnych kołach. 

2. LINK do piosenki 

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

 

Dzień 5 

1. Gimnastyka przedszkolaka – Skaczemy jak….  

LINK    https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

2. Kura i jajko? Piosenka: 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168 

3.  

3- latki 

WYPRAWKA PLASTYCZNA: Kurczątko nr.12 , Kolorowanka koszyczka 

wielkanocnego nr. 26. 

  

4-latki 

WYPRAWKA PLASTYCZNA: Pisanka, Bazie wierzbowe.  

 

Przypomnienie  

Praca w książkach do uzupełnienia na tydzień 06.04-10.04: 

3-latki:  

KARTY PRACY: str. 9 i 10. 

KSIĄŻKA: str. 34.  

WYPRAWKA PLASTYCZNA: Kurczątko nr.12 , Kolorowanka koszyczka wielkanocnego 

nr. 26.  

4-latki:  

KARTY PRACY: str. 28 i 29. 

KSIĄŻKA: str. 46, str. 47 

WYPRAWKA PLASTYCZNA: Pisanka, Bazie wierzbowe.  

Skan lub zdjęcie prac wykonanych przez dziecka proszę przysłać na e-mail przedszkola. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168

