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1. Pisanki, kraszanki, jajka malowane. 

– kultywowanie tradycji związanych z ozdabianiem jajek, rozwijanie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kolorowe flamastry (najlepiej markery 

wodoodporne), papier samoprzylepny, naklejki, wydmuszki, gotowane jajka. 

Dziecko wykonuje pisanki: 

–  rysuje kolorowymi flamastrami, najlepiej markerami wodoodpornymi, wzory  

na wydmuszkach (linie w układzie pionowym, poziomym, linie skośne, fale, 

zygzaki lub inne dowolne wzorki i łączy je w szlaczki), 

 lub wykonuje kraszanki – dziecko okleja gotowane jajka elementami wyciętymi 

z papieru samoprzylepnego w wybranych kolorach. Jeśli dziecko wyraża 

zainteresowanie dalszą działalnością plastyczną, może malować również jajka 

farbami plakatowymi.  

 Szlaczki z kraszanek  

– utrwalanie umiejętności dostrzegania regularności i kontynuowania rytmu. 

Sylwety papierowych kraszanek. Rodzic układa przed dzieckiem zestaw 

papierowych sylwet kraszanek. Rozpoczyna układanie szlaczka. Dziecko 

obserwuje, zauważa rytm i go kontynuuje. Rodzic chowa jedną kraszankę. 

Dziecko mówi, której kraszanki brakuje i jak była ozdobiona . 

2. Rozmowa inspirowana opowiadaniem B. Kosmowskiej „Pamiętnik 

Kasi”. 

 

 Zabawa  – „Wełniana pisanka”. 

Jajko ze styropianu, kłębek wełny. 

Dziecko trzyma w ręce styropianowe jajko i kłębek wełny. Rozpoczyna 

nawijanie nitki na jajko, po czym przekazuje je rodzicowi. Zabawa kończy się, 

gdy jajko wróci z powrotem do dziecka, rodzic. informuje, że nawijanie wełny 

na jajko jest jedną z metod jego ozdabiania. 



 Obrazki lub zdjęcia przedstawiające wymienione w opowiadaniu zwyczaje 

świąteczne (święcenie palm, porządki przedświąteczne, święcenie 

pokarmów, śniadanie wielkanocne, śmigus-dyngus). Rodzic czyta 

opowiadanie, robiąc przerwy. Prosi dziecko o znalezienie właściwych 

obrazków ilustrujących dany fragment.  

 

Sobota 

Już niedługo Wielkanoc. Mama powiedziała, że jutrzejsza niedziela jest całkiem 

inna. Nazywa się ją Niedzielą Palmową. Nie wyjaśniła dlaczego. Za to obiecała, 

że wszystko się wyjaśni, gdy pójdziemy na przed-świąteczny kiermasz. 

Niedziela 

Z wrażenia nie mogłam zasnąć. A kiedy wstałam rano, od razu wyjrzałam przez 

okno, żeby sprawdzić, ile palm wyrosło w naszym ogrodzie. Nie było żadnej! 

Tata najpierw się śmiał z tych moich palm. Potem wytłumaczył, że tak się 

nazywa świąteczna ozdoba, którą kiedyś robiono z różnych gałązek. Dziś 

wyplata się palmy nawet z kolorowych słomek, traw i papierków. Zobaczyłam je 

na kiermaszu i bardzo mi się podobały. Jedną z nich kupiliśmy  

i została poświęcona. Mama uważa, że będzie chroniła nasz dom przed 

nieszczęściem albo złośliwymi sąsiadami. Czekamy z Krzysiem, kiedy palma 

zacznie działać cuda. 

Poniedziałek 

No i stało się! Palma wcale nie chroni przed nieszczęściem! Dziś mama ogłosiła 

wielkie porządki w całym domu! I jeszcze usłyszeliśmy, że sprzątanie jest 

świąteczną tradycją. To był dość męczący dzień, ale w naszym domu 

zapachniało wiosną. 

Środa 

Po południu przyszła pani Matysiak ze skargą, że Krzyś i ja zostawiamy rowery 

pod jej furtką. Postawiliśmy je tam na chwilę i to była niesłuszna pretensja. 

Musieliśmy kupić złotą palmę!  

Piątek 

Mama powiedziała, że jest post, a my bardzo chcieliśmy zjeść na obiad spaghetti 

z sosem! Na szczęście wieczorem bawiliśmy się w malarzy jajek! To wielka 

frajda przygotować ładny koszyk ze święconką. Krzyś patrzył z wielkim 

smutkiem na pęto kiełbaski w koszyku. I żałował, że trzeba na nią poczekać aż 

do świątecznego śniadania.  

Pierwszy dzień świąt 

Znowu jest niedziela, ale już świąteczna! Dziś możemy leniuchować i jeść pyszne 

dania. Robimy to z radością. Z pysznych dań najbardziej cieszy się tata. A my  

z Krzysiem mniej, bo po smacznych ciastach nic już nie możemy zjeść! 

Najbardziej uroczyste było śniadanie. Założyłam swoją nową sukienkę. Nawet 

Krzyś wyglądał tego dnia bardzo elegancko, jak powiedziała mama. 

Poniedziałek 

Tata mnie ostrzegał, abym uważała, idąc do Dorotki, bo choć nie pada deszcz, 

mogę nagle mieć mokrą sukienkę. Śmiałam się z taty. A już po chwili biegłam do 



domu, przemoczona do suchej nitki. Syn pani Matysiak i taki Robert  

z naprzeciwka wylali na mnie i moją nową sukienkę całe wiadro wody, krzycząc: 

– Śmigus-dyngus! Śmigus-dyngus!  

Poskarżyłam się rodzicom, ale powiedzieli, że dziś jest lany poniedziałek. I tego 

dnia łatwo poznać, kto zna się na świątecznych zwyczajach, a kto nie!  

– Można się oblewać wodą, ale delikatnie – powiedział tata. 

– Kiedyś uważano, że oblana panienka szybciej wyjdzie za mąż, a jeśli się 

obraża, długo będzie szukała męża – dodała mama.  

Pomyślałam, że tata ładnie oblał mamę wodą, skoro została jego żoną.  

I postanowiłam nigdy nie być żoną Roberta, choć Robert ma świetnego psa  

i siostrę Dorotkę, którą bardzo lubię. No... chyba że Robert nauczy się ładnie 

obchodzić święta! 

 

 Rozmowa na temat opowiadania. 

Układanie obrazków przedstawiających zwyczaje świąteczne według 

odpowiedniej kolejności. Obrazki lub zdjęcia przedstawiające wymienione  

w opowiadaniu zwyczaje świąteczne (święcenie palm, porządki 

przedświąteczne, święcenie pokarmów, śniadanie wielkanocne, śmigus-dyngus). 

Dziecko opowiada o świątecznych zwyczajach, z zachowaniem odpowiedniej 

kolejności (święcenie palm, porządki przedświąteczne, święcenie pokarmów, 

śniadanie wielkanocne, śmigus-dyngus). Opisuje wygląd palmy wielkanocnej. 

Palmy wielkanocne wykonane z różnych materiałów. Rodzic pokazuje dzieciom 

palmy wielkanocne wykonane z różnych materiałów. Dziecko opisuje ich 

wygląd, budując zdania poprawne pod względem gramatycznym.  

 

 Porównywanie długości palm wielkanocnych.  

Palmy wielkanocne wykonane z różnych materiałów, centymetr, dla dziecka: 

kolorowy sznurek, nożyczki. Rodzic prosi, aby dziecko porównało między sobą 

długość palm wielkanocnych. Dziecko wykonuje zadanie, wykorzystując 

kolorowe sznurki. Przykłada sznurek do palmy (przy każdej palmie leży sznurek 

w innym kolorze), odcina odpowiednią długość sznurka i układa pod palmą. 

Następnie porównuje długość sznurków i układa palmy w prawidłowej 

kolejności. Rodzic pyta: Gdybyśmy nie mieli sznurka, co ze znajdujących się  

w domu rzeczy moglibyśmy wykorzystać do zmierzenia długości palm? 

Dziecko szuka w domu właściwych przedmiotów i podaje swoje propozycje. 

Następnie wykorzystuje je do ponownych pomiarów palm lub innych 

świątecznych elementów. Może mierzyć np. wysokość maskotek – baranków, 

kurczaków – oraz papierowych sylwet jaj.  

 

 Zabawa ruchowa z elementem ćwiczeń ortofonicznych – „Kwoka  

i kurczęta”. 

Dziecko lub dzieci (kurczęta) poruszają się jedno za drugim za rodzicem 

(kwoką). Idą drobnym krokiem w określony przez rodzica sposób: na palcach, 

na piętach, z rękami uniesionymi w górę lub opartymi na biodrach. Chicho 

popiskują: pi, pi, pi, pi. 



 

 Karty pracy, nr 58 – 59.  

Proszę o przeczytanie dziecku poleceń. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=60 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

 

Dziecko: 

− przygląda się tulipanom, wskazuje różnice między nimi, 

− koloruje tulipany, 

− wskazuje trzy najkrótsze tulipany i trzy najdłuższe tulipany, 

− rysuje po śladach  tulipany bez odrywania ręki od kartki, koloruje je, 

− koloruje po prawej stronie na rysunku te miejsca, które po lewej zaznaczone 

są kropkami, 

− koloruje koła według wzoru. 

 

3. Zabawy na  powietrzu 

Obserwowanie i porównywanie wysokości drzew w ogrodzie. Wybranie 

najwyższego drzewa. Dziecko spaceruje po ogrodzie, patrząc w górę i próbując 

ocenić wysokość drzew. (Jeśli w ogrodzie nie ma drzew, dzieci mogą 

porównywać wysokość urządzeń terenowych). Dziecko wybiera jedno drzewo, 

które jego zdaniem jest najwyższe, i staje pod nim. Następnie dziecko sprawdza, 

czy rodzic wybrał to samo drzewo. Jeśli tak nie jest, zastanawia się, dlaczego tak 

się stało i w jaki sposób można zmierzyć drzewo dokładnie.  

Układanie z kolorowych sznurków symboli świąt wielkanocnych na trawie. 

 

5. „Tulipany” – wodna kolorowanka. 

 

6. „Pisanka” – „Ćwiczenia grafomotoryczne”, s.18 (dzieci 5 letnie). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom, Rodzinom  za zrozumienie, 

pomoc, zaangażowanie i zmotywowanie dzieci do wspólnej pracy i zabawy,  

a Dzieciom za piękne i staranne wypełnianie zadań.  Licząc na dalszą 

współpracę ślę pozdrowienia, życzę dużo zdrowia i powodzenia! 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=60
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf


 
 

 

 
 

Ciepłych, pełnych miłości i nadziei, zdrowych, spokojnych i pełnych 
wiary w lepsze jutro Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz 

błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego na każdy dzień  
dla wszystkich Dzieci i ich Rodzin 

życzy  
Elżbieta Kuźniar,  

wychowawczyni 
 
 
 
 



 


