
Grupa IX „Jeżyki” 

Poniedziałek 06.04.2020 

 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

Temat dnia: Koszyczek wielkanocny. 

 

 

1. Rozwiązanie zagadki o koszyczku wielkanocnym.  
 

To w nim leżą na serwetce 

jajka malowane, 

a pośrodku, obok chlebka, 
spoczywa baranek.  

 

 
 

 

2. Wysłuchanie i rozmowa na temat wiersza A Widzowskiej „Wielkanoc”. 

 

– Kurko, proszę, znieś jajeczka, 
śnieżnobiałe lub brązowe, 
ja z nich zrobię na Wielkanoc 

cud-pisanki kolorowe. 

 

Do koszyczka je powkładam, 
z chlebkiem, babką lukrowaną, 
potem pójdę je poświęcić 

z bratem, siostrą, tatą, mamą. 
 

Przy śniadaniu wielkanocnym 

podzielimy się święconką 



i buziaka dam mamusi, 

zajączkowi i kurczątkom. 
 

„Śmigus-dyngus!” – ktoś zawoła, 
tatę wodą popryskamy, 
mama będzie zmokłą kurką, 
bo to poniedziałek lany! 
 

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 

 Z czego robi się pisanki? 

 Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego? 

 Co robimy w lany poniedziałek? 

 Co wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi? 

 

 

3. Prezentowanie koszyczka wielkanocnego i wyjaśnianie jego symboliki. 
 

Zaprezentowanie koszyczka wielkanocnego i jego zawartość (można pokazać ilustracje 
znajdujące się poniżej lub otworzyć prezentację wysłaną do Państwa drogą mailową).  
Dzieci nazywają znajdujące się w nim przedmioty. Wyjaśnienie ich symboliki. 
 

Chleb - symbolizuje ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić sobie 
dobrobyt i pomyślność. 
Jajka - są symbolem nowego, rodzącego się życia. 
Wędlina - jest symbolem dostatku, bogactwa i dobrobytu. 

Sól i pieprz - symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę. 
Baranek - jest symbolem Chrystusa – Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć. Wkładana do 
koszyczka figurka baranka jest zazwyczaj wykonana z cukru, czekolady lub chleba. 

Chrzan - jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok. 
 

4. „Rzut pisanką do celu” – zabawa z el. celowania.  

Dzieci mają piłkę – „pisankę”  i starają się rzucić piłkę do kosza/pudełka. Za każdym 
trafionym razem możemy oddalać pudełko/ kosz.  
 

5. „Koszyczek wielkanocny” – karta pracy.  

 



 



 

  

KOSZYK 
WIELKANOCNY 

Święconka powinna składać się z 
siedmiu elementów. 



 

  

CHLEB  
Jest najważniejszym symbolem, 

przedstawiającym ciało Chrystusa. 



 

  

JAJKA – PISANKI 

Symbolizują życie. 



 

  

BARANEK 
To symbol Chrystusa, może być z ciasta , 

masła lub cukru. 



 

  

CHRZAN  
Symbolizuję siłę człowieka. 



 

  

WĘDLINY  
Zapewniają zdrowie i płodność, oraz 

dostatek. 



 

  

SÓL 
Dawniej miała moc odstraszania zła. 



Grupa IX „Jeżyki” 

Wtorek 07.04.2020 

 

 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

Temat dnia: Pisanki, kraszanki.  

 

 

 

 

1. „Pisanki” – osłuchanie się z tekstem i melodią piosenki. Rozmowa na podstawie 
wysłuchanego utworu, nauka piosenki. 
 

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

 

 

I. Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

 

II. Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe.  

 

III. Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 
śmieją się na trzeciej 
laleczki tańczące. 
 

IV. Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 
na każdej pisance 

piękne opowiastki. 
 

 

Rozmowa na podstawie piosenki: 

- O czym była piosenka? 

- Co to są pisanki?  
- Co było narysowane na pierwszej (drugiej, trzeciej, czwartej) pisance? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


2. Wykonanie pisanki z materiałów dostępnych w domu.  
 

Ułóżcie razem z dziećmi wielką pisankę z materiałów, które macie Państwo w domu 
(np. klocki, chustki, samochody, piłeczki). Zachęcamy do wysłania nam zdjęć Waszych 

pisanek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Taniec kurcząt w skorupkach” M. Musorgski - swobodne improwizacje ruchowe do 

utworu. 

 

link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

 

propozycja tańca: https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw  

 

 

4. „Pisanki” – karta pracy.  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw


 



Grupa IX „Jeżyki” 

Środa 08.04.2020 

 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

Temat dnia: Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka. 
 

 

1. Zabawa słowna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Na podwórku”. 
 

Rodzic czyta wiersz, a dziecko powtarza po nim sylaby. 

 

Gospodyni razem z dziećmi 
święconkę szykuje. 
O-ho, ho, ho! 

O-ho, ho, ho, 

jajeczka maluje. 

Biega kurka po podwórku 

i gdacze z radości. 
– Ko, ko, ko, ko. 

Ku, ku, ku, ku.  

Wita wszystkich gości. 
Kogut dumnie pierś wypina. 
– Ko, ko, ki, ku. 

Ale pięknie wyglądają 

twe jajka w koszyku.  

 

 

2. Ćwiczenia fonacyjne „Kury na podwórku”. 
 

Dziecko powtarza za rodzicem sylaby z wiersza: O-ho, ho, ho! Ko, ko, ko, ko! Ko, ko, ki, ku. 

Ku, ku, ku, ku! na różne sposoby: głośno, cicho, wesoło, smutno, dynamicznie, spokojnie. 
 

 

3. „Wielkanocne memory” – rozwijanie spostrzegawczości wzorkowej oraz pamięci.  
 

Link do zabawy:  

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/inde

x.html  

 

 

  

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html


4. „Baranki i kurczaczki na łące” – praca plastyczna. 

 

Wykonanie baranków z płatków kosmetycznych i kurczaczków z palca odciśniętego w żółtej 
farbie, dorysowywanie dziubka i oka patyczkiem higienicznym, ozdabianie zielonej kartki 

(łąki), kwiatkami wyciętymi z papieru kolorowego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca indywidualna – ćwiczenie motoryki małej 
 

Do ćwiczeń potrzebujemy pudełko z elementami do przenoszenia, np. fasola, pompony, 

pudełko, szczypce. Zadaniem dziecka jest przenoszenie elementów za pomocą szczypców. 
Zabawę można urozmaicić, np. instrukcją: włóż 6 pomponów do pudełka (w twoim 

ulubionym kolorze, przełóż do pudełka wszystkie czerwone pomponiki). Do pudełka z fasolą 
można wsypać kaszę lub mąkę tak, aby zakryła elementy. Zadaniem dziecka będzie 
poszukiwanie fasoli i wyciąganie szczypcami.  
 

Przykładowe zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=5vZBXbtCkhY  

https://www.youtube.com/watch?v=5vZBXbtCkhY


Grupa IX „Jeżyki” 

Czwartek 09.04.2020 

 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

Temat dnia: Wielkanocne świętowanie.  
 

1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Wielkanocny stół”.  Rozmowa na temat 

wysłuchanego utworu, wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego 

 

Nadeszła Wielkanoc 

Czas wielkiej radości! 
Już stół wielkanocny 

czeka na swych gości. 
 

Pełno na nim potraw: 
kiełbaska i żurek, 
baba lukrowana, 

tuż obok mazurek… 

 

Dom pachnie czystością, 
porządki skończone. 
Czas na odpoczynek.  

Wszystko już zrobione! 
 

Święconka na stole, 

a spośród pisanek, 
jak każe tradycja, 
wystaje baranek! 

 

To czas na życzenia, 
na chwile radości 
i niech w naszych sercach 

miłość ciągle gości. 
 

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. 
 Jakie potrawy znajdują się na wielkanocnym stole? 

 Dlaczego ludzie sprzątają przed świętami w domach? 

 Co znajduje się w koszyczku ze święconką? 

 Dlaczego ludzie w czasie świąt są na ogół weseli i mili dla innych? 

 

 

 

 



2. „Co znajdzie się na wielkanocnym stole?” - rozwiązywanie zagadek. 
 

Oby dzięki ludzkiej pracy 

i opiece nieba 

nigdy na twym stole 

nie zabrakło...  
(chleba) 

 

Azorek radośnie 

przy koszyczku hasa, 

lecz nic z tego nie będzie. 
Nie dla psa...  

(kiełbasa) 
 

W cebulowych łupinkach 

lub w farbkach kąpane, 
w prześliczne desenie 

ręcznie malowane.  
(jajka) 

 

Może być z cukru, 
z gipsu lub z ciasta, 

lecz najważniejszy jest 
i basta!!!  

(baranek) 

 

Sypka jak piasek, 

jak śnieżek biała, 
smaku dodaje 

już szczypta mała.  
(sól) 
 

Skromne listeczki, 

ciemnozielone, 

ale bez niego 

co to za święcone.  
(bukszpan) 

 

 

  



3. „Co jest związane z Wielkanocą?” - ustalanie, co pasuje do świąt wielkanocnych, a co 
do nich nie pasuje, uzasadnianie swojego wyboru. Kolorowanie symboli wielkanocnych.  

 

 

 

 

        

 



Ozdób pisanki według kodu.



Grupa IX „Jeżyki” 

Piątek 10.04.2020 

 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

Temat dnia: Matematyczna Wielkanoc.  

 

 

 

1. Układanie pisanek według określonego rytmu.  
 

Wycinamy po 5 jajek z trzech różnych kolorów (np. żółty, niebieski, czerwony). Rodzic 
układa sekwencję z pisanek (wzór poniżej), zadaniem dzieci jest kontynuowanie rytmu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. „Five little bunnies” – doskonalenie umiejętności przeliczania przy piosence oraz 
obrazowanie pojęcia „o jeden mniej”. 
 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=1pF7JpvUhcQ  

Link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=-nM6UcRd034  

 

 

‘Hippity hop and hippety hay,’ 
Five little bunnies went out to play. 

Hippety hop and hippety hay, 

One little bunny hopped away. 

How many bunnies are left? 

4 

 

Hippety hop and hippety hay, 

Four little bunnies went out to play. 

Hippety hop and hippety hay, 

One little bunny hopped away. 

 

How many bunnies are left now? 

3 

 

Hippety hop and hippety hay, 

Three little bunnies went out to play. 

Hippety hop and hippety hay, 

One little bunny hopped away.  

 

Now, how many bunnies are there? 

2 

 

Hippety hop and hippety hay, 

Two little bunnies went out to play. 

Hippety hop and hippety hay, 

One little bunny hopped away. 

 

How many bunnies are left now? 

1 

 

Hippety hop and hippety hay, 

One little bunny went out to play. 

Hippety hop and hippety hay, 

All the bunnies have hopped away. 

 

Oh, I hope they all come back to play. 

 

 

 

 

 

 

3. „Pary” – dobieranie do pary obrazków pisanek o tym samym wzorze, omawianie ich 
wzoru i koloru. (załącznik 1) 

 

Dziecko wycina pisanki, następnie rodzic miesza obrazki. Zadaniem dziecka jest dopasować 
pisanki o takim samym wzorze.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1pF7JpvUhcQ
https://www.youtube.com/watch?v=-nM6UcRd034


4. „Która najmniejsza?” - łączenie pisanek od najmniejszej do największej.  
  



Zadanie dla chętnych 

 

Na zakończenie tego tygodnia zachęcamy do wspólnych zabaw. 
 

 https://view.genial.ly/5e838013260c290e3978bb1b  

 

 https://view.genial.ly/5e85e2ffba81d90dfb392f01  

 

 https://view.genial.ly/5e8c429e8b8ee90e1ebaef4f/learning-experience-challenges-

wielkanocny-quiz-dla-przedszkolakow?fbclid=IwAR2LS6vkNz_UpnoE-

FIHd8vhjQLsm_AT4TULsXHRV5IZQ5BVf_G9eR3FTlY  

https://view.genial.ly/5e838013260c290e3978bb1b
https://view.genial.ly/5e85e2ffba81d90dfb392f01
https://view.genial.ly/5e8c429e8b8ee90e1ebaef4f/learning-experience-challenges-wielkanocny-quiz-dla-przedszkolakow?fbclid=IwAR2LS6vkNz_UpnoE-FIHd8vhjQLsm_AT4TULsXHRV5IZQ5BVf_G9eR3FTlY
https://view.genial.ly/5e8c429e8b8ee90e1ebaef4f/learning-experience-challenges-wielkanocny-quiz-dla-przedszkolakow?fbclid=IwAR2LS6vkNz_UpnoE-FIHd8vhjQLsm_AT4TULsXHRV5IZQ5BVf_G9eR3FTlY
https://view.genial.ly/5e8c429e8b8ee90e1ebaef4f/learning-experience-challenges-wielkanocny-quiz-dla-przedszkolakow?fbclid=IwAR2LS6vkNz_UpnoE-FIHd8vhjQLsm_AT4TULsXHRV5IZQ5BVf_G9eR3FTlY





