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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 08.04.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka. 

 

Cele ogólne: 

• poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych, 

• poznawanie figury geometrycznej - koła, 

• rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• poznaje symbole świąteczne, 

• wykorzystuje koła do wykonania pracy plastycznej, 

• wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Poranna gimnastyka ze „Świeżakami”. 

Link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

 Nauka pierwszej zwrotki piosenki: „Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne”. 

Nagranie piosenki na stronie: https://youtu.be/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. 

 

 Zabawa ruchowo – naśladowcza W wielkanocnym koszyczku. 

Rodzic wypowiada słowa opowieści, a dziecko naśladuje ruchami. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://youtu.be/qKY9oeELKn4
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W wielkanocnym koszyku 

dziecko tworzy „koszyczek” z dłoni ułożonych na wysokości brzucha 

 

zwierzaków bez liku: 

jest baranek, 

piąstkami kreślą koła z boku głowy („baranie rogi”) 

 

jest kurczaczek 

dziecko zgina ręce w łokciach i macha nimi jak skrzydełkami 

 

i cukrowy zając skacze, 

podskakują 

 

kolorowe są pisanki 

zaciska dłonie wyciągnięte przed siebie w piąstki 

 

- wielkanocne niespodzianki. 

Wszyscy śmieją się wesoło 

rysuje palcami uśmiech 

 

i machają dzieciom w koło, 

dziecko macha do rodzica 

 

jedną ręką ślą całusy i życzenia, 

przesyłają całusy, dotykając dłońmi ust 

 

ślą świąteczne pozdrowienia! 

macha obiema rękami do rodzica 

 

II CZĘŚĆ DNIA 
 

Zajęcia 1. 

 Rozmowa na temat: Co znajduje się w koszyczku wielkanocnym?. 

Wiklinowy koszyczek, gałązki bukszpanu, cukrowy baranek, czekoladowy 

zajączek, kurczaczek, kogucik na pisance. 

Rodzic pokazuje dziecku zawartość ustrojonego bukszpanem koszyczka: 
cukrowego baranka, czekoladowego zajączka, kurczaczka, kogucika na pisance, 
i mówi, że małe zwierzątka są symbolem odradzającego się życia i symbolem 
świąt wielkanocnych. Dziecko ogląda je, podaje ich nazwy, mówi, z czego są 
zrobione. 
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 Zabawa ortofoniczna – „Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka”. 

Wiklinowy koszyczek, cukrowy baranek, kurczaczek, pisanka z namalowanym 

kogutem. 

Dziecko naśladuje głosy i ruchy zwierząt, które pokazuje rodzic, wyjmując je  

z koszyczka (kurczątko: pi, pi, pi – kuca i porusza ugiętymi w łokciach rękami 

jak skrzydełkami, baranek: bee, bee, bee – czworakuje, kogucik: kukuryku – stoi  

i uderza o uda dłońmi prostych rąk. 

 

  Pokaz kół – małych i dużych. Nazywanie figur. 

Małe i duże koła wycięte z kolorowego papieru. 

 

 Wykonanie prac plastycznych kurczaka i baranka wielkanocnego . 

Link do podglądnięcia prac plastycznych: 

https://blog.pzu.pl/home/lista/artykul/na-wielkanoc-kreatywne-zabawy-dla-

dzieci 

 

 kurczak wielkanocny 
Talerzyk papierowy lub koło wycięte z papieru, żółta farba lub bibuła,  

2 piórka, 2 paski wycięte z czerwonego papieru (ok. 1cm szerokości), 

czerwony trójkąt z papieru, oczy plastikowe lub z papieru, klej. 

 

Dziecko maluje talerz farbą, bądź wykleja go bibułą. Przykleja piórka tam gdzie 

skrzydła, następnie 2 paski składa w harmonijkę i przykleja tam gdzie nogi. Na 

koniec przykleja oczy i nos. 

 

 baranek wielkanocny 

Talerzyk papierowy lub koło wycięte z papieru, kulki z waty lub płatki 

kosmetyczne, 4 paski szare z papieru, kólko szare i oczy plastikowe lub  

z papieru. 

 

Dziecko wykleja talerz watą lub płatkami kosmetycznymi. Dziecko składa  

4 paski w harmonijkę i przykleja tam gdzie nogi. Na koniec przykleja kółko jako 

głowę  

i oczy. 

 

 Zabawa ruchowa z czworakowaniem – „Baranki”. 

Dziecko porusza się na czworakach między rozłożonymi na dywanie szarfami 
(mogą być zrobione ze sznurka kółka)w rytmie wystukiwanym przez rodzica 
przez dowolny instrument znajdujący się w domu. Kiedy rodzic przestanie grać, 

https://blog.pzu.pl/home/lista/artykul/na-wielkanoc-kreatywne-zabawy-dla-dzieci
https://blog.pzu.pl/home/lista/artykul/na-wielkanoc-kreatywne-zabawy-dla-dzieci
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dziecko zatrzymuje się w szarfie – zagrodzie i udaje, że skubią trawę, wydając 
przy tym cichy odgłos: be, be, be. 

 

 Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. 
 

Zajęcia 2. Przeznaczone dla dzieci z grupy „Pszczółek” (4-latki) 

 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – Wielkanoc 

– Kury i kurczaki – zabawa orientacyjno – porządkowa. Dziecko podskakuje  
w rytmie granym na tamburynie przez rodzica. Na mocniejszy sygnał i hasło: 
kura! lub kurczak! przyjmuje określoną pozycję. Gdy usłyszy: kura! - siada na 
piętach, prostując plecy i machając zgiętymi w łokciach rękami jak 
skrzydełkami. Na hasło: kurczak! - kuca, kuląc się jak najmocniej, i piszczy: pi, 
pi, pi. 

– Do koszyczka – ćwiczenie przeciw płaskiej stopie. Dziecko do tej zabawy 
ściąga pantofle i skarpetki. Siada na dywanie i kładzie przed sobą woreczki 
gimnastyczne (w zamian mogą być skarpetki). Rodzic podchodzi do dziecka  
z koszyczkiem, a ono próbuje za pomocą stóp (raz jedną, raz drugą) wrzucić 
woreczki „jajka” do koszyka. 

– Jajko – zabawa bieżna. Dziecko biega po pokoju w rytmie bębenka. Na hasło 
jajko!: zatrzymuje się i kuca „zwijając się w kłębek”. 

– Na łące – ćwiczenie relaksacyjne. Dziecko kładzie się na dywanie na plecach. 
Wyobraża sobie zieloną łąkę, na której kicają zające. Oddycha głęboko. Rodzic 
może odtwarzać w tle spokojny utwór muzyczny. 

 

III CZĘŚĆ DNIA 

 

 Nauka drugiej zwrotki piosenki: Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne. 

Nagranie piosenki na stronie: https://youtu.be/qKY9oeELKn4 
 

1. 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. 

 

https://youtu.be/qKY9oeELKn4
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2. 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 z 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. 

 

  Sianie owsa dla baranka wielkanocnego. 

Ziarna owsa, pojemnik po jogurcie, ziemia do kwiatów, konewka. 

Dziecko wsypuje ziemię do pojemnika po jogurcie, posypuje ziarnami owsa 
 i obficie podlewa wodą. Zostawia w nasłonecznionym miejscu, obserwuje przez 
kilka dni i, w miarę potrzeb, podlewa wodą. 
 

 Wyklejanie pisanki plasteliną 

Link do pobrania pisanek: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/pisanki-wyklejania-

plastelina-malowania-kolorowania/ 
 

Dziecko robi kuleczki z plasteliny, którymi wypełnia pisankę. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/pisanki-wyklejania-plastelina-malowania-kolorowania/
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/pisanki-wyklejania-plastelina-malowania-kolorowania/

