
MATERIAŁY DO PRACY Z DZIECKIEM NA CZAS ZAWIESZONYCH ZAJĘĆ W 
PRZEDSZKOLU ( 06-10.04.2020r) – GRUPA BIEDRONKI 

Temat kompleksowy: WIELKANOC 
 

1.Rozmowa kierowana na podstawie 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! 
 
Pytania do tekstu: 
- z czego robi się pisanki? 
- co wkładamy do koszyczka wielkanocnego? 
- co robimy w lany poniedziałek? 
- Co kojarzy się Tobie ze świętami wielkanocnymi? 
 
2. Koszyczek wielkanocny – wspólne dekorowanie koszyczka, a następnie 
prezentowanie jego zawartości i wyjaśnienie jego symboliki 
 
CHLEB – symbolizuje dobrobyt i pomyślność 
JAJKA – symbol nowego, rodzącego się życia 
WĘDLINA – symbol dostatku, dobrobytu 
SÓL I PIEPRZ – symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę 
BARANEK – jest symbolem Chrystusa – Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć 
CHRZAN – jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok 
 
Możemy także wspólnie z dzieckiem zrobić koszyczek z kartki papieru. Wystarczy go 
wyciąć, pokolorować i złożyć. Poniżej szablon 



 

Koszyk-2 szablon.pdf

 
 
3. Karta pracy – rysowanie po śladzie i kolorowanie motywu wielkanocnego zająca 

zajączek po 

śladzie.pdf  
4. Zabawa ortofoniczna ,,Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka’’ 
Potrzebny: wiklinowy koszyczek, baranek cukrowy bądź czekoladowy, kurczaczek, 
kogucik – mogą być zdjęcia tych zwierząt 
 
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 i kogucik – kukuryku- staje i uderza 
o uda dłońmi prostych rąk.) 
 
5. Praca plastyczna – wielkanocny baranek  
Potrzebne: kartka, nożyczki, kolorowy papier, płatki kosmetyczne, klej 
Przykładowa praca poniżej: 
 

 
 
6. Piosenka ,,Z jajkiem i zającem’’  muzyka i słowa - K.Bożek – Gowik – nauka 1 zwrotki 
i refrenu, inscenizacja ruchowa fragmentu tekstu piosenki 

Z jajkiem i zającem - 

wersja ze słowami.mp3 
 

1.Skacze drogą zając, skacze pomalutku,          - naśladuje zajęcze skoki 



przykucnął za płotem, hop, i już w ogródku.     - przykuca, wykonuje wyskok i podskok 
Kic, kic, kic, cichutko skrada się do domu,         - przykłada palec do ust, cicho chodzi  
każdemu zostawia prezent po kryjomu.            - naśladuje rozdawanie prezentów 
 
Ref: Święta wielkanocne z jajkiem i zającem,    - dziecko z rodzicem tworzy kółeczko  
słoneczne, pachnące święta wielkanocne.          i tańczą w podskokach w rytm muzyki 
2.Idą chłopcy drogą, idą pomalutku, 
przykucnęli cicho, hop, i już w ogródku. 
Naraz śmiech i wrzawa. ,,Śmigus – dyngus!’’ – krzyczą 
i dziewczynki łapią, i wodą je chlapią. 
 
Ref: Święta wielkanocne… 
 
7. Masażyk ,,Pisanka’’ 
Rodzic siada z dzieckiem na dywanie w siadzie skrzyżnym i na plecach dziecka rysuje 
wzory pisanek, np. w kropki,  w paski, w kratkę itp. Następnie następuje zamiana                  
i dziecko rysuje wzory pisanek na plecach rodzica. 
 
8. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej ,,Jajko na łyżce’’ 
Potrzebna: duża łyżka, jajko ugotowane na twardo, 2 skakanki , bądź taśma 
dwustronna 
Rodzic za pomocą skakanek czy taśmy wyznacza w pokoju miejsce startu i mety. 
Zadaniem dziecka jest przeniesienie jajka na łyżce od startu do mety tak, by nie 
spadło ono z łyżki. 
 
9.Zabawa ruchowa ,,Kraszanki’’ 
Potrzebne: koło niebieskie, żółte, czerwone i zielone wycięte z papieru, nagranie 
piosenki ,,Z jajkiem i zającem’’ 
Rodzic ustala z dzieckiem jakie czynności będzie ono robiło, kiedy podniesie koło w 
danym kolorze, które oznacza kraszankę: 
- niebieska kraszanka – skacze w miejscu 
- żółta kraszanka – robi pajacyki 
- czerwona kraszanka – kiwa się na boki 
- zielona kraszanka – kręci się wokół własnej osi 
Rodzic włącza nagranie piosenki i dziecko spaceruje. Kiedy piosenka cichnie rodzic 
podnosi koło w wybranym kolorze, a dziecko musi wykonać odpowiednie ruchy do 
koloru, które rodzic pokazał 
 
Zabawa ruchowa przy muzyce: 
https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M 
 
10. Karta pracy – połącz z cieniem w pary 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M


Karta-pracy-2-4.pdf

 
11. Kolorowanki 
 

zajac - 

kolorowanka.pdf                         

koszyczek - 

kolorowanka.pdf  
 

12. Koła małe i duże – utrwalanie informacji o kole 
Gdzie są koła? -  rozmowa z dzieckiem na temat kół. Prezentacja kół różnej wielkości   

( wyciętych z papieru), segregowanie ich na małe i duże, szukanie przedmiotów w 

kształcie kół w domu.  

Rysunek z kół - odrysowywanie kół z talerzy, pokrywek od garnków itp. Dziecko 
wykonuje z odrysowanych kół obrazek, np. słońce, jajko wielkanocne, kwiatek itp. 
 
„Kółko małe, kółko duże”- zabawa naśladowcza - recytacja wiersza i ilustracja ruchowa 
za rodzicem: 

Kółko małe, kółko duże,  

głowa prosto, ręce  w górze,  

skłoń się w prawo, skłoń się w lewo, 

Tak się w lesie chwieje drzewo.  

  

Kółko małe, kółko duże,  

Głowa prosto, ręce w górze. 

Takie skrzydła ptaki mają, 

pokażemy jak fruwają.  

 
Kilka innych propozycji: 
 

 Stemplowanie pisankami z ziemniaków 
Potrzebne: farby, pędzel, ziemniaki przekrojone na pół, kartka 
Dziecko maluje farbami ziemniaka i odbija na kartce 

 Puzzle 

Święconka - 

puzzle.pdf  
 

 Coś na ząb 
  

https://www.mojewypieki.com/przepis/wielkanocne-buleczki-zajaczki-z-maki-zytniej-
i-orkiszowej 

https://www.mojewypieki.com/przepis/wielkanocne-buleczki-zajaczki-z-maki-zytniej-i-orkiszowej
https://www.mojewypieki.com/przepis/wielkanocne-buleczki-zajaczki-z-maki-zytniej-i-orkiszowej


 

 
 

 
 
 
 



 

 Jak farbować jajka naturalnymi barwnikami 

 
 

 

Dnia 07.04.2020 r jest ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 

 

Przypomnijmy dzieciom sposoby dbania o zdrowie i zapobiegania chorobom 

(np. prawidłowe odżywianie, dbanie o higienę własnego ciała, ruch na świeżym 

powietrzu). 

 

Inscenizacja wiersza przez dzieci B. Lewandowskiej „ Na zdrowie”. 

Doktor rybka niech nam powie  

Jak należy dbać o zdrowie! 

Kto chce prosty być jak trzcina,  

Gimnastyką dzień zaczyna! 

Całe ciało myje, co dzień 

Pod prysznicem, w czystej wodzie.  



Wie, że zęby białe czyste  

Lubią szczotkę i dentystę! 

Pije mleko, wie, że zdrowo  

Chrupać marchew na surowo. 

Kiedy kicha, czysta chustka  

Dobrze mu zasłania usta. 

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka  

na obrazku bez zarazków. 

Rób tak samo, bo chcesz chyba  

Tak zdrowy być jak ryba. 

 

 

Rozmowa na temat utworu. 

- Co trzeba robić, żeby być sprawnym ruchowo? 

- W jaki sposób dbamy o zęby? 

- Jaką czynność trzeba wykonać, żeby uniknąć zarazków? 

 

Zaproszenie dziecka do zabawy ruchowej na podstawie wiersza A. Majewskiego 

„Gimnastyka”: 

Gdy chcesz być silny, nie chcesz chorować,  

Musisz się często gimnastykować.  

Wstawaj więc wcześnie, otwieraj okno,  

Nawet gdy drzewa na dworze mokną. 

 Stań w półrozkroku, zacznij od skłonów – W przód, w tył, na boki.  

Trzy razy ponów. Wymachy ramion wzmacniają ręce, 

 Tym są sprawniejsze, im ćwiczysz więcej.  

Teraz przysiady, potem podskoki,  

Hop, hop jak zając – w przód, w tył, na boki.  

Bardzo są ważne tułowia skręty,  

Podśpiewuj sobie coś dla zachęty. 

 A jeśli będziesz w ćwiczeniach pilny,  

Jak małpa zwinny, jak tygrys silny, 

 Zostaniesz mistrzem, więc ćwicz wytrwale.  

Gimnastykować się jest wspaniale!  

 

 

Bajki promujące zdrowy styl życia HANNY NIEWIADOMSKIEJ 

Bajki_promujace_zdro

wy_styl_zycia.pdf  
 

Coś dla rodziców: 

https://drive.google.com/file/d/0B6yM_y7QJFV8MU1lR1Z6VzZVTkU/edit 

https://drive.google.com/file/d/0B6yM_y7QJFV8MU1lR1Z6VzZVTkU/edit


 
Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości, a na stole samych pyszności. 

Dla milusińskich bogatego zajączka i mokrego śmigusa – dyngusa 
 Życzy wychowawca Ewelina Kubiak 

 


