
Temat kompleksowy od 30.03.2020- 03.04.2020   WIELKANOC  
 

        30.03.2020   poniedziałek  

 

1. Rozmowa inspirowana opowiadaniem  Bajeczka wielkanocna A. Galicy 
 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 

wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków.  

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego 

musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam 

jeszcze tyle roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało 

dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 

- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił 

się malutki, żółty Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką. 

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie 

zdążyło na Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami 

świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za 

uszy i wyciągnęło na łąkę. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta 

bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja 

pójdę obudzić jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu 

siana i zaczęło z kimś rozmawiać. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze 

zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 

- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na 

szyi. 

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało 

wszystkich promykami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proponowane pytania: 

· Co robiło słonko? 

· Kogo obudziło jako pierwsze, drugie, ... ? 

· Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 

· Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

 

2.Zestaw zabaw ruchowych  

 

https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-

d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20sto

pek.pdf 

 

 

 

3.Połącz kropki –zabawy wielkanocne 

 

http://www.połączkropki.com/połącz-kropki-Wielkanoc.html 

 

 

4.  Bajka logopedyczna Wielkanoc 

Podczas słuchania bajki dzieci wykonują ćwiczenia podane w nawiasach .  

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia upiec ciasto. 

Najpierw do miski (robimy z języka „miskę” – przód i boki języka unosimy ku górze, tak by 

na środku powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier, dodaje masło (wysuwamy język z 

buzi, a potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i 

podniebieniu). Następnie rozbija jaja (otwierając szeroko buzię, kilkakrotnie uderzamy 

czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie składniki miesza („mieszamy 

składniki” – obracamy językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno uciera. Ciasto już się 

upiekło. Pan Języczek właśnie je ozdabia- polewa czekoladą (przesuwamy czubkiem języka po 

podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami i orzechami (dotykamy językiem 

każdego zęba najpierw na górze, a potem na dole). 

Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi warzywa („kroimy” – wysuwamy język z buzi i 

wykonujemy nim szybkie ruchy w kierunku nosa i brody), dodaje majonezu, miesza, a potem 

próbuje. Sałatka jest pyszna (oblizujemy wargi ruchem okrężnym). 

Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków z 

barwnikami (przesuwamy język po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Wyciąga 

pomalowane i dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychamy powietrze nosem, wydychamy 

buzią). Potem rysuje na jajach wzorki – kropki (dotykamy językiem różnych miejsc na 

podniebieniu) i kółka (oblizujemy wargi ruchem okrężnym). 

https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf
http://www.połączkropki.com/połącz-kropki-Wielkanoc.html


Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykamy językiem górnej wargi, 

prawego kącika ust, dolnej wargi i lewego kącika ust) i już wszystko do świąt przygotowane. 

Cieszy się pan Języczek (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów), bo może już 

świętować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



31.03.2020.-wtorek  

 

1.Osłuchanie z piosenką Zając 

 

sł. Agnieszka Kopacz  

muz. Agnieszka Kopacz i Piotr Belak 

 aranżacja muz. Piotr Belak 

 

Zając długie uszy ma trala la, trala la,  

nosek słodki oczka dwa hopsa, hopsa sa.  

Każdy zając skacze: - hop hop hop hop hop hop hop  

Jeden skok, drugi skok Teraz wszyscy: HOP! 

 

 

 

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

 

 

2. Najciekawsze fakty o zwierzęcym symbolu Wielkanocy! 

Zające są płochliwe i przez to ciężko je obserwować. Ale są zarazem jednymi z najlepiej 

kojarzonych polskich ssaków, zatem dzisiaj mam dla Was zestaw faktów na ich temat! 

 

15 ciekawostek o zającach 

 
1.Tylne łapy zająca są znacznie dłuższe niż przednie. W trakcie kicania zając stawia tylne 

łapy przed przednimi. 

2 Potrafi osiągnąć prędkość 80 km/h. Kiedy zając się rozpędzi, może skakać nawet na 

odległość trzech metrów. 

3. W Polsce występują dwa gatunki zajęcy: dobrze znany zając szarak oraz zając bielak, który 

w naszym kraju jest bardzo rzadki i występuje wyłącznie w jego północno-wschodnim 

rejonie. Szarak lubi otwarte tereny, takie jak łąki, natomiast bielak znacznie lepiej czuje się w 

dużych lasach. 

4. Zając szarak jest pospolity i nie podlega ochronie gatunkowej, ma jednak okres ochronny 

jako zwierzę łowne.  Zając bielak z kolei jest objęty ochroną. 

5. Samica jest większa od samca – wśród ssaków to bardzo rzadka cecha. 

6. Zając, w przeciwieństwie do królika, nie kopie nor. Jego legowisko to płytkie zagłębienie 

terenu z udeptaną trawą. 

7. Ten długouchy zwierzak jest samotnikiem. Czasem tylko zbiera się w niewielkie grupy, 

zwłaszcza zimą. 

8. Jest zwierzęciem osiadłym, zajmuje stałe terytorium. Często jednak tereny poszczególnych 

zajęcy częściowo się pokrywają. 

9. Prowadzi wieczorno-nocny tryb życia. W dzień najchętniej odpoczywa w ukryciu. 

10. Mam zajęczyca może urodzić nawet 10 zajączków w jednym miocie .  

11. Młody zając zaraz po narodzeniu jest pozbawiony własnego zapachu, żeby drapieżnik go 

nie zwęszył. Rodzi się jednak z otwartymi oczami i pokryty sierścią. 

12. Samica nie poświęca młodym zbyt wiele uwagi. Zajmuje się nimi tylko w czasie 

karmienia, a resztę dnia spędza na poszukiwaniu pokarmu. Nie oddala się jednak za bardzo od 

kryjówki z młodym 

13.  Zdarzają się walki między samcami i samicami. W ten sposób samice pokazują  samcom, 

że nie są nimi zainteresowane. W trakcie bójki zwierzęta stają na tylnych łapach i walczą 

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


przednimi, dlatego jest to nazywane boksowaniem. 

14. Zając jest roślinożercą. W lecie żywi się roślinami zielonymi, również uprawianym 

zbożem czy strączkami. W zimie ogryza pędy i korę z drzew liściastych. 

15. Zając ma doskonały słuch i wzrok. Dzięki ustawieniu oczu, świetnie widzi wszystko, co 

dzieje się wokół – także za nim. Kąt jego widzenia to niemal pełne 360 stopni. 

 



 

 



 
 

 

 

 



3.Praca plastyczna z papieru Zajączek  

 
 

 

Na papierze dowolnego koloru odrysowujemy kształt dłoni i wycinamy. Środkowy palec 

odcinamy , kciuk i mały palec zaginamy do środka. Oczy , wąsy , zęby , nos dorysowujemy 

lub wycinamy z papieru . Całość możemy pokolorować. 

 

 

 

 

1.04.2020.– środa 

 

1.Prima Aprilis – rozmowa inspirowana wierszem  J.Brzechwy  Prima Aprilis 

 

Wiecie, co było pierwszego kwietnia?  

Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb,  

W niebie fruwała krowa stuletnia,  

A na topoli świergotał karp. 

Żyrafa miała króciutką szyję,  

Lwią grzywą groźnie potrząsał paw,  

Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje!”,  

A zając przebył ocean wpław. 

 

Tygrys przed myszą uciekał z trwogi,  

Wieloryb słonia ciągnął za czub,  

Kotu wyrosły jelenie rogi,  

A baranowi - bociani dziób. 

Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po bokach,  

Krokodyl stłukł się i krzyknął: „Brzdęk!”  

„Prima aprilis!” - wołała foka,  

A hipopotam ze śmiechu pękł. 



 

Proponowane pytania 

1.Jakie zwierzęta występują w wierszu ? 

2.W jakim dniu miały miejsce dziwne zdarzenia? 

3.Wymień co niesamowitego zdarzyło się 1 kwietnia 

 

 

 

Prima aprilis oznacza dosłownie 1 kwietnia. Prima aprilis, dzień żartów – obyczaj 

obchodzony pierwszego dnia kwietnia w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, 

celowym wprowadzaniu w błąd, nabierania kogoś, konkurowaniu w próbach sprawienia, by 

inni uwierzyli w coś nieprawdziwego.  

Zwyczaj primaaprilisowych żartów szeroko rozprzestrzenił się w świecie. 

W krajach anglojęzycznych (Wielka Brytania, USA, Australia, Nowa Zelandia) 1 kwietnia 

jest nazywany „Dniem Głupców” przy czym zwyczajowo w Wielkiej Brytanii, Australii i 

Afryce Południowej żarty są uprawnione tylko do południa. 

W krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria) oraz w Skandynawii Prima aprilis nazywa 

się po prostu 1 kwietnia. 

W Szkocji jest to „Dzień polowania na głupca (frajera)” na Litwie „Dzień kłamcy”, w 

Portugalii „Dzień kłamstwa”, a w Rosji „Dzień śmiechu” 

We Francji mamy „Dzień kwietniowej ryby”.  W tym dniu przypina się do pleców 

nieświadomych tego osób rybki z papieru. Również we Włoszech jest znany zwyczaj 

„kwietniowej ryby”  

W Hiszpanii i krajach hiszpańskojęzycznych okazją do żartów i kawałów jest nie tyle 1 

kwietnia, co 28 grudnia, zwany Dniem Niewiniątek  

Jeżeli robicie żarty, pamiętajcie ,że nie mogą być one przykre , krzywdzące innych i niemiłe. 

A co oznacza przysłowie Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe ? 

 

 

 

2.Zabawa poprawiająca nastrój  Rozśmieszaj mnie 
Jedna osoba usiłuje być poważna, a partner rozśmiesza ją w sposób wspólnie ustalony np. 

rozśmieszamy miną, ruchem, słowem, własnym wymyślonym sposobem.  Kiedy uda mu się 

to, następuje zamiana ról.  

 

 

3. Zabawa Prawda – fałsz  

 

Osoba dorosła czyta zdania .  Kiedy zdanie jest prawdziwe dziecko musi podskoczyć , a kiedy 

fałszywe –siada po turecku. Oczywiście można to zmienić w zależności od tego co Państwu 



pasuje, np. przygotować kartki z napisami TAK- NIE , albo kolorowe kartki ( czerwona 

oznacza fałsz , biała-prawdę ) 

 

- gdy pada deszcz tworzą się kałuże; 

- jesienią po podwórku chodzimy w stroju kąpielowym; 

- parasol chroni nas przed deszczem; 

- kalosze to buty na słoneczną pogodę; 

- gdy jest burza nie chowamy się pod drzewem; 

- drobniutki deszcz to kapuśniaczek; 

- gdy nadciągają ciemne chmury to znak, że będzie padał deszcz; 

- gdy są grzmoty to znak, że będzie burza; 

- gdy jest zimno nie zakładamy czapki. 

- teraz jest wiosna 
- wiosną jeździmy na sankach. 

- latem lepimy bałwanka. 

- tulipan to kwiat wiosny.  

- zimą kwitną maki.  

- jesienią sady się rumienią.  

- kwiecień plecień , bo przeplata trochę zimy , trochę lata. 

- zima to pora roku, która następuje po jesieni. 

-  zimą z nieba pada oranżada. 

- śnieg jest koloru różowego. 

-  zimą zbieramy w lesie grzyby. 

- zimą jeździmy na sankach i łyżwach. 

- dziś jest Prima aprilis 

- po niedzieli jest czwartek 

- nasza grupa nazywa się Czarne bociany 

- psy mają świetny węch 

- zając ma długie uszy 

- zając szarak żyje w Polsce 

- psy nie umieją pływać  

- masz na imię….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



2.04.2020 –czwartek  

 

1.Wielkanocne obliczenia – działania matematyczne  

 

Potrzebujemy nakrętki od napojów ,  klocki , albo niewielkie przedmioty jednego rodzaju. 

Dziecko układa do tekstu i przelicza. 

 

Zadanie 1   Zajączek miał w koszyczku 5 pisanek. 1 zaniósł kurczaczkowi, a 3 rozdał 

dzieciom. Ile zostało pisanek w koszyczku Zajączka? 

Zadanie 2   Z jajek w kurniku wykluło się 10 kurczaczków. 5 kurczaczków wyruszyło razem z 

Zajączkiem roznosić wielkanocne koszyczki. Ile kurczaczków zostało w kurniku? 

Zadanie 3   W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby : mama, 

tata, ciocia Basia, wujek Piotr z dwiema córeczkami, babcia Frania i mały Michaś . Ile osób 

usiadło do świątecznego śniadania ? 

Zadanie 4   Kasia zdobiła świąteczny mazurek . Przygotowała 10 migdałów. Po chwili 

przyszedł Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka? 

Zadanie 5   Na stole leżało 8 jajek. Mama zjadła 1 , a tata 2 . Ile jajek zostało na stole? 

Zadanie 6   Zuzia zrobiła wielkanocną palmę. Przyczepiła do niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte 

kwiaty i 4 fioletowe. Niestety klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odkleiły. Ile kwiatów zostało na 

palmie?  

Zadanie 7  Do koszyczka mama wkładała  3 pisanki w kropki , 2 pisanki w paski, 3 pisanki w 

kratkę . Niestety 2 pisanki spadły i się rozbiły. Ile pisanek zostało w koszyku ? 

 

 

Pod zadaniami karty pracy Policz pisanki .  Łatwiejsza dla 4-latków  ,trudniejsza dla 5- i 

6-latków. 



  



  
 

Poniżej nakrętkowe  układanki . Na kartkach piszemy cyfry lub litery, a dziecko może 

układać na ich śladach kolorowe nakrętki. 

 



  
 



  3.04.2020.-piątek 

 

1.Zestaw zabaw ruchowych  

 

https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-

d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20sto

pek.pdf 

 

2.Zabawy wiosenne i wielkanocne online ( do wyboru ) 

 

 

https://akademia.pwn.pl/view/794943f2-97e5-3d04-a782-

f1432a8eafe9/36781/CwiczeniaInteraktywne_Lubie-wiosne-lubie-lato/index.html 

 

   

3.Zagadki Wielkanocne: 
 

1. Po podwórku zwykle chodzi, małe dziatki z sobą wodzi. Czasem nóżką coś wygrzebie i dla 

dzieci i dla siebie. ( kura) 

2. Jak się nazywa skorupka od jajek, co na Wielkanoc świetnie się nadaje? ( wydmuszka) 

3. Ma cztery nogi, stoi jak wryty. Na święta białą serwetą przykryty? ( stół ) 

4. Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom dała? ( jajko) 

5. Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały i z ogonkiem jak pomponik przez zielone 

pola goni? ( zając ) 

6. Twardą skorupką z wierzchu okryte, za to śniadanie jest znakomite? ( jajko) 

7. Słabo fruwa, choć to ptak. A jak śpiewa ko- ko- dak? ( kura) 

8. Przeważnie jestem biały i na stole leżę. Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze? ( obrus) 

9. Białe, złote, malowane i kraszane i pisane. Na Wielkanoc darowane? ( pisanki) 

10. Jak się nazywa pan w kurniku, co ciągle woła ku-ku ryku? (kogut) 

11. Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce jarzyny. Podwieczorek też weźmie 

czasem i grzyby przyniesie z lasu? ( koszyczek ) 

12. Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą? ( 

kurczęta) 

13. Na jego widok, drżysz zuchu. Ma mocne nogi i chodzi w kożuchu.( baran) 

 14. W ten świąteczny dzień każdy z nas się śmieje.A woda nie z nieba, lecz z wiader  się 

leje. ( Śmigus Dyngus) 

 15. Na wielkanocnym stole to ona króluje. Polana słodkim lukrem i gościom smakuje. 

           ( babka wielkanocna) 

 

 

A teraz Drogi Bocianie sam  ułóż zagadkę dla rodziców lub rodzeństwa .  

 

 

 

 

 

 

 

https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/794943f2-97e5-3d04-a782-f1432a8eafe9/36781/CwiczeniaInteraktywne_Lubie-wiosne-lubie-lato/index.html
https://akademia.pwn.pl/view/794943f2-97e5-3d04-a782-f1432a8eafe9/36781/CwiczeniaInteraktywne_Lubie-wiosne-lubie-lato/index.html


 
 

 

 Poniżej dodatkowe zadanie dla 6-latków i chętnych 5-latków 

 



 


