
Temat tygodnia: Wielkanoc  

Cele:  

-Zapoznanie ze zwyczajem wykonywania pisanek.  

-Wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne zabawy 

-Poznawanie tradycji kultywowanej w rodzinie.   

- Poznanie tradycji związanych z Poniedziałkiem Wielkanocnym.  

- Doskonalenie umiejętności matematycznych.  

Poniedziałek  

Temat dnia: Wielkanocne pisanki 

Proszę o przeczytanie dziecku wiersza pt. „Pisanki” 

Pisanki, pisanki, jajka malowane 

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek 

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe 

Na nich malowane bajki pisankowe 

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce 

Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki 

Na każdej pisance piękne opowiastki. 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat wysłuchanego wiersza : 

Co to jest pisanka?  

Z jakimi świętami jest związana?  

Ile było pisanek w wierszu? Co było na pierwszej, drugiej, trzeciej pisance? 

Utrwalenie wiersza z dzieckiem, ponowne przeczytanie wiersza przez rodzica, a następnie  

rodzic czyta początek wersu , a dziecko stara się dokończyć.    

 

Zabawa ruchowa „Zbieramy rozsypane jajka”- utrwalenie nazewnictwa związanego z 

orientacją przestrzenną. Przed zabawą rodzic  rozmieszcza w różnych miejscach w pokoju 

kolorowe jajka z papieru. Dziecko szuka ukrytych sylwet pisanek, a następnie przelicza swoje 

pisanki i mówi, gdzie je znalazło. (np. na półce, pod stołem, na krześle, za misiem, między 

kwiatami).  

Szlaczki na pisance-  dziecko łączy kropki , a następnie koloruje pisankę.  

 

 

 



 

 



 

Wtorek  

Temat dnia: Wielkanoc tuż tuż  

Wysłuchanie piosenki  „Pisanki, kraszanki skarby wielkanocne”  

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  

potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

 

Pytanie do piosenki : O co kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek?  

Zapoznanie dziecka z tekstem piosenki, próby wspólnego śpiewu.  
 

Praca plastyczna „Pisanka”- dziecko koloruje kredkami, pastelami, maluje farbami, ozdabia 

kolorowym papierem kontur pisanki.  Następnie wycina po śladzie i nakleja na kolorową 

kartkę.  

Zabawa muzyczno-ruchowa https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


Środa : Wielkanocne tradycje 

 

Wysłuchanie wiersza czytanego przez rodzica „Śmigus” M. Konopnicka 

Panieneczka mała 

Rano dzisiaj wstała: 

Śmigus! Śmigus! 

Dyngus!Dyngus! 

Bo się wody bała. 

Panieneczka mała 

W kątek się schowała! 

Śmigus! Śmigus! 

Dyngus! Dyngus! 

Bo się wody bała. 

Panieneczka mała 

Sukienkę zmaczała: 

Śmigus! Śmigus! 

Dyngus! Dyngus! 

Choć się wody bała.  

Następnie proszę o zadanie przez rodziców pytań: O jakiej tradycji była mowa w wierszu? 

Kto wstał rano? Czego się bała Panieneczka? Gdzie się schowała?  

Zabawa ruchowa „Wesołe figurki”- dzieci poruszają się w rytm dowolnej muzyki. Gdy 

muzyka cichnie, dzieci zastygają na w chwilę w dowolnej pozie. Zabawę powtarzamy 

kilkukrotnie.  

„Wielkanocne kartki”- zabawa wzrokowa. Dzieci dostają kartki lub obrazki (kolorowanki) 

świąteczne, następnie rodzic rozcina kartkę na części. Dziecko ponownie składa obrazek i 

nakleja na kartkę.  

Karta pracy- łączenie obrazków z cieniem i kolorowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek:  Wielkanocne kurczaki 

Proszę o przeczytanie przez rodziców zagadki słownej „Kurczątko”-  wg M. Szeląg,. 

Puszyste, żółciutkie jest ono calutkie, 

dzióbek ma tyci, skrzydła malutkie. 

Wykluło się z jajka o samym świcie 

kim jest maleństwo, jak wy myślicie? 

 

Uważaj na kurczątko- zabawa słuchowa ćwicząca szybkość reakcji. Rodzic wymienia różne 

symbole związane z Wielkanocą. Na słowo kurczątko dziecko klaszcze w dłonie.  

Nasze kurczątka- praca plastyczna.  

Dzieci wycinają (samodzielnie lub z pomocą rodzica) dwa kółka w żółtym kolorze ( jedno 

większe drugie mniejsze). Następnie jedno kółko małe pomarańczowe i czerwone. Wycięte 

kółka przyklejają na zieloną kartkę wg wzoru. Doklejają oczko. Na dole kartki można nakleić 

kawałki bibuły, papieru kolorowego w kolorze zielonym lub brązowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek : Zbieramy jajka 

„Jajka świąteczne” - Zabawa ze śpiewem na wzór tradycyjnej zabawy „Kółko graniaste”  

Jajka świąteczne,  

Barwne, bajeczne. 

Jajka nam się wysypały, 

ich skorupki popękały, 

a my wszyscy- bęc!  

Wielkanocne zagadki- rozwiązywanie zagadek słownych M. Szeląg 

Baranek 

Położyły go obok rzeżuchy 

w wielkanocnym koszyku maluchy./ 



Dołożyły pięć pisanek: 

„Niech się cieszy, nasz…..” 

Baba wielkanocna 

Słodkim lukrem jest polana 

na Wielkanoc jest podana. 

Koszyczek wielkanocny 

W nim baranek i pisanki 

wielkanocne niespodzianki. 

W nim też kurczak się ukrywa, 

jak ten koszyk się nazywa? 

Pisanki 

Na Wielkanoc jajka zdobię,  

różne szlaczki na nich robię.  

Dodam także naklejanki 

i tak z jajek są….. 

Podział wyrazów (rozwiązań zagadek)  na sylaby.   

Zabawa ruchowa  przy piosence: https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

Zadania do wykonania:  

W pierwszym rzędzie pokoloruj 5 jajek na czerwono. 

 

 

 

 

 

W drugim rzędzie pokoloruj 3 jajka na zielono. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


W trzecim rzędzie pokoloruj drugie jajko na żółto. 

 

 

 

 

 

W czwartym rzędzie pokoloruj 4 jajka na niebiesko.  
 

 

 

 
 

 

 

 

Wszystkim Państwu,  składamy najserdeczniejsze 

życzenia,  zdrowych, pogodnych Świąt pełnych 

ciepła i miłości. Wesołego Alleluja!  


