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

DATA: 10.04.2020r. 

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

Gołojuch 

 

Temat: Wielkanocne świętowanie. 

 

Cele ogólne: 

• poznawanie tradycji świątecznych, 

• wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego, 

• rozwijanie sprawności manualnej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• rozpoznaje przedmioty związane z Wielkanocą, 

• rozwiązuje zagadki dotyczące świąt, 

• układa puzzle o tematyce świątecznej. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Na początek poruszajmy się trochę – Rozgrzewka 

Link do ćwiczeń: https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 
 

 

 Układanie puzzli o tematyce świątecznej. 

Obrazki o tematyce wielkanocnej (pocięte na części).Przykładowe obrazki na 

samym końcu do wydrukowania. 

Dziecko układa obrazki, a następnie opowiada, co przedstawia ich układanka. 
 

 Zabawa oddechowa Już czuć święta. 

Rodzic proponuje dziecku, żeby poczuło zapach zbliżających się świąt. Prosi, 

aby wciągnęło powietrze nosem, na chwilę je zatrzymało i wykonało wydech 

ustami. 
 

  Omówienie wyglądu i znaczenia palm. 

Różne palmy wielkanocne. 

Rodzic pokazuje dziecku różne palmy i rozmawia na temat ich wyglądu. 

Tłumaczy, że tradycyjnie miały one chronić przed chorobami i zapewnić dobre 

plony. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
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II CZĘŚĆ DNIA 
 

Zajęcia 1. 

 

  Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Wielkanocny stół”. 

 

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 rodzica z dzieckiem na temat wysłuchanego utworu. Przykładowe 

pytania poniżej. 
 

− 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? 
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 Zabawa dydaktyczna –  Co jest związane z Wielkanocą? 

Koszyk, pisanki/kraszanki, palma wielkanocna, baranek cukrowy, imitacja 
kurczaczka, bombka, łańcuch choinkowy. 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem różne przedmioty. Wspólnie ustalają, co pasuje 
do świąt wielkanocnych, a co do nich nie pasuje. Dziecko uzasadnia swój wybór. 

 
 Zabawa ruchowo-naśladowcza – Przedświąteczne porządki. 
Dziecko naśladuje ruchem czynności podane przez rodzica, związane  
z wykonywaniem przedświątecznych porządków: odkurzanie, zamiatanie, 
ścieranie kurzu, mycie okien, trzepanie dywanów itp. 
 
 Praca plastyczna – Wielkanocny zajączek 

Kartka papieru, farby, kawałek wstazki. 
Rodzic maluje stopę dziecka farbą, następnie pomaga dziecku w odbiciu na 
kartkę stopy, później maluje resztę brakujących elementów (link do podglądu 
pracy plastycznej: https://pl.pinterest.com/pin/652951645962393296/ ) 

 
 Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. 
 

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

 

 Zabawa ruchowa Szukamy oznak Wielkiej Nocy. 
Baranek cukrowy, koszyczek, kurczątko, np. z waty, zajączek z porcelany, 
gałązka bukszpanu. 

Rodzic rozkłada w pokoju w różnych miejscach przedmioty świąteczne i prosi 
dziecko, aby znalazło i przyniosło przedmioty związane ze zbliżającymi się 
świętami. 
 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. 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/652951645962393296/
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III CZĘŚĆ DNIA 

 
  Rozwiązywanie zagadek E. Stadtmüller – Co znajdzie się na wielkanocnym 

stole? 

Obrazki: kromka chleba, kawałek kiełbasy, jajko, baranek cukrowy, sól, 
gałązka bukszpanu. 

Po wysłuchaniu zagadki przez rodzica, dziecko podaje odpowiedź poprzez 
podanie nazwy – rozwiązania – i wskazuje odpowiedni obrazek. 

 

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) 
 

 Śpiewanie 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. 

https://youtu.be/qKY9oeELKn4
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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. 

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. 
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