
PONIEDZIAŁEK 6.04.2020 
 

„BAJECZKA WIELKANOCNA” A. GALICA.  

Występują: słońce, kurczaczka, zajączek i baranek (rysunek sylwet do 

wykorzystania w zabawie w teatrzyk na kolejnych stronach) 

 

...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 Kurczaczek. Słońce 

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

kokardką. – Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłby wstyd, gdyby 

kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc. Teraz Słońce zaczęło się rozglądać 

dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem 

znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. – Co się 

stało, co się stało? – Zajączek przecierał łapką oczy. – 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 nie zgubić się w trawie. – 

Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe kotki. I wtedy Słońce 

przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. To już 

święta, święta – szumiały wierzbowe kotki, a Słońce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc piosenkę... 

 

 PIOSENKA „IDĄ SWIĘTA” 

https://youtu.be/B3AVIa8MJbQ 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach każdy zając pamięta. 

Do koszyczka zapakuje słodycze 

i na święta ci przyniesie moc życzeń. 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach i kurczątko pamięta. 

W żółte piórka się ubierze, wesołe 

wśród pisanek będzie biegać po stole. 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach nasz baranek pamięta. 

Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący, 

będzie dzwonił, będzie skakał po łące. 



Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach każde dziecko pamięta. 

Pomaluje jajka w kwiatki i w gwiazdki, 

zrobi na pisankach śliczne obrazki. 

 

ROZMOWA KIEROWANA PYTANIAMI: 

Kto wydostał się z pękniętej skorupki? 

Kogo słoneczko szukało wśród traw pod lasem? 

Kogo przyprowadziło słońce do kurczaczka i zajączka? 

O czym szumiały wierzbowe Kotki? 

Z czym kojarzy się Wam Wielkanoc? 

 

ZAGADKI: 

 

Złota, świetlana kula, ciepłem świat otula. (słońce) 

 

Ma mięciutką wełnę i złociste różki,  

a w Wielkanoc siedzi na łące z rzeżuszki. (baranek)  

 

Żółte, puszyste kotki, pazurków nie mają 

I pszczoły je brzęczącym tłumem otaczają. (bazie) 

Nie miauczą, lecz kwitną, szare albo białe. 

Znajdziesz je na wierzbie, do wazonu wspaniałe. (bazie) 

 

Nie ma nóg tylko skoki, nie ma oczu, tylko trzeszcze,  

śpi w kotlinie niegłębokiej, kocha lasy i pól przestrzeń (zając) 

 

Maleńkie, puszyste, gdy wrona je spłoszy,  

wnet z piskiem kryją się pod skrzydła kokoszy. (kurczątka) 

 

 

ZABAWA RUCHOWA PRZY MUZYCE PT:„TAŃCZĄCE KURCZĄTKA” 

 

Jedna osoba jest słoneczkiem, inni kurczaczkami, które śpią zamknięte w 

skorupce jaja. Dzieci - kurczaczki kładą się na dywanie i zasypiają. Na dźwięk 

muzyki kurczątka wstają i poruszają się. Na pauzę znowu śpią.  

 

SIANIE RZEŻUCHY 

Na podstawku lub plastikowym pojemniku rozłożyć watę lub płatki higieniczne, 

polać wodą i posiać nasionka.  

 

 



 
 

 

 

 

 
 



W WIELKANOCNYM KOSZYKU 

Jadwiga Koczanowska 

 

W wielkanocnym koszyku, przystrojonym pięknie,  

kłóciły się pisanki o najlepsze miejsce. 

 

Każda chciała spoczywać tuż obok rzeżuchy,  

zielonej i puszystej jak miękkie poduchy. 

 

Wtem do akcji wkroczył cukrowy baranek,  

zjadł zieloną rzeżuchę, przerwał spór pisanek. 

 

PRACA PLASTYCZNA  

Potrzebne: wycięte koło, krepa lub białe serwetki lub wata 

 

 

 

 

 
 

 



 



 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



WTOREK 7.04.2020 

 
PIOSENKA: „PISANKI” 
 Krystyna Parnowska-Różecka 

 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe. 

 

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 

 

Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 

piękne opowiastki. 
 

 

ZABAWA MATEMATYCZNA: „KTÓRE PISANKI ZMIENIŁY MIEJSCE”, 

„ILE PISANEK ZNIKNĘŁO?” 

Potrzebne będą np. plastykowe pisanki lub sylwety 5 lub więcej jajek. Na 

każdym dziecko rysuje jakiś wzór. Następnie dziecko układa w szeregu i liczy. 

Stara się zapamiętać miejsce pisanek lub sylwet. Dziecko zasłania oczy, a my 

zmieniamy kolejność pisanek lub chowamy kilka. Dziecko zgaduje, która 

pisanka zmieniła miejsce lub liczy, ile jest pisanek, a ile było. 

  
 

WIERSZ „WYDMUSZKI” Danuty Gellner 

 

Przed owalnym lustrem 

tłoczą się wydmuszki. 

Przymierzają przed nim 

pisankowe ciuszki. 

Już w lustrze różowo, 

zielono i biało, 

a wydmuszkom ciągle 

kolorów za mało! 

Zajrzały do szuflad, 

szafy otworzyły, 

kropeczki, paseczki 



na siebie włożyły. 

Gdy tyle kolorów 

w lustrze się odbiło, 

to w końcu się lustro 

w pisankę zmieniło! 

 

MALOWANIE WYDMUSZEK natkniętych na patyczki: 

 

- na jeden kolor, by powstały kraszanki 

- następnie po wyschnięciu w dowolne wzory, by powstały pisanki 

 

ZABAWA RUCHOWA PRZY MUZYCE: „KWOKI, KOGUTY I 

KURCZĄTKA”  

Rodzice są kwokami (matki) lub kogutami (ojcowie)  dzieci to kurczątka. Gdy 

gra muzyka, dzieci naśladują sposób poruszania się kurcząt (spacerują, 

podskakują, machają „skrzydełkami”, grzebią „pazurkami”), na pauzę w 

muzyce dzieci szybko chowają się pod „skrzydłami” kwoki lub koguta 

(przytulają się do swojej mamy lub taty). Zabawa powtarzana jest kilka razy. 

 

WIERSZ „PISANKI” 

 H. Szayerowa 

 

-Zniosła mi kura sześć jajek. 

Pytam więc kury: 

- Czy mogę zjeść? 

- Ko, ko, ko.. 

ani sadzonych, ani na twardo i jajecznicy, nie! 

I na miękko , nie! 

Nie dam! Choćbym miała pęknąć! 

Więc pytam grzecznie kury: 

- czy mogę utrzeć te jaja na kogel-mogel? 

Spojrzała na mnie -jak na osła- 

I zagdakała, wielce wyniosła, że: 

 

- Jaja na pisanki zniosłam! 
  

KARTA PRACY – rysowanie po kropeczkach jajek, kurczątek 

LABIRYNT – rysowanie linii ciągłej między ściankami  

 



 



 

  





 

 

 

Z czerwoną chorągwią - Wielkanoc zwiastuje. 

Wiarę w zmartwychwstanie niedowiarkom głosi 

i o zmiłowanie dla nas Ojca w Niebie prosi. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Droga do jajek” - Rysowanie między ściankami linii ciągłej  

 

 



 

ŚRODA 8.04.2020 
 

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z JAJKIEM  

ZABAWA RYTMICZNO-RUCHOWA: „UWAGA JAJKO” przy muzyce 

 

Dzieci tańczą i skaczą w rytm muzyki, gdy dorosły krzyknie: „Uwaga, jajo!” – 

zatrzymują się w pozycji, w której były w tym momencie.  

 

ZABAWA Z TOCZENIEM Z ELEMENTAMI RYWALIZACJI: 

„TURLAJĄCE SIĘ JAJKO”  

 

Pierwszy gracz puszcza po ziemi jajko (ugotowane na twardo), które będzie 

celem dla innych współgraczy. Kiedy jajko się zatrzyma, pozostali puszczają 

swoje jajka. Zwycięzcą rundy jest ten uczestnik, którego jajko leży najbliżej 

jajka puszczonego jako pierwsze. W następnej rundzie zwycięzca turlając jajko 

ustanawia nowy cel. Zamiast jajek można też użyćmałychpiłeczek.  

 

ZABAWA Z ELEMENTAMI RÓWNOWAGI:. „WYŚCIG Z JAJKIEM” 

 

Wyścig z jajkiem (ugotowanym) na łyżce (trzymanej w ręce) po wyznaczonej 

linii w jak najkrótszym czasie, jajko nie może upaść!  

 

ZABAWA DOSKONALĄCA PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ: „Schowane jajko 

lub kurczątko” 

Na dywanie rozkładamy metalową miskę, papierowe pudełko. Dziecku 

zawiązujemy chustę na oczach. Ktoś chowa jajko lub kurczątko (może być 

ulepione z plasteliny)  pod leżąca na podłodze miseczką i wręcza dziecku łyżkę. 

Dziecko idąc na kuckach, uderza łyżką w podłogę, próbuje odnaleźć miseczkę, 

pod którą schowane jest jajko lub kurczątko. Można mówić: „zimno” lub 

„ciepło”, by pomóc w odnalezieniu miski z jajkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAGADKA:  JAKIE TO ZWIERZATKO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

KOLOROWANIE PISANKI WEDŁUG KODU 

Ustalenie, w jakim kolorze będą pola oznaczone pola z serduszkami. 

Pola z kwadratami pokolorować na pomarańczowo, pola z kołami na żółto. 

 

DRUGIE JAJKO OZDABIANIE DOWOLNIE 

Np. szlaczkami, rysunkami, wycinakami, krepą… 

 

ZABAWA DYDAKTYCZNA: „JAJKO KURZE”  

z wykorzystaniem rymowanki, którą powtarzamy coraz szybciej i coraz 

głośniej.  

MAŁE, DUŻE, JAJKO KURZE, JAJKO KURZE, JAJKO KURZE.  

DUŻE, MAŁE OGNIOTRWAŁE 

OGNIOTRWAŁE BĘC!  

 

Opis zabawy:  

MAŁE, na stojąco kreśli się dłońmi małe jajo  

DUŻE kreśli się dłońmi większe jajo  

JAJO kreśli się dłońmi jeszcze większe jajo  

KURZE zginamy razem trzymane kolana (ciut kucając)  

JAJO kreśli się dłońmi jeszcze większe jajo  

KURZE zginamy razem trzymane kolana (ciut kucając)  

JAJO kreśli się dłońmi jeszcze większe jajo 

KURZE zginamy razem trzymane kolana (ciut kucając)  

DUŻE, kreśli się dłońmi większe jajo  

MAŁE, kreśli się dłońmi małe jajo  

OGNIOTRWAŁE, zginamy razem trzymane kolana (ciut kucając)  

OGNIOTRWAŁE, zginamy razem trzymane kolana (ciut kucając)  

BĘC! na koniec wszyscy przewracają się 

 

Gdy powtarzamy zabawę zmieniamy na JAJKO KACZE,  JAJKO GĘSIE, 

JAJKO STRUSIE 

 

GOTOWANIE JAJEK WSPÓLNIE Z MAMĄ 

- liczenie jajek 

- obserwowanie wskazówek na zegarze: „Jak długo gotują się jajka?” 

- gorące, ciepłe, zimne - delikatne sprawdzanie 



 

WYKONANIE Z GOTOWANYCH JAJEK w skorupkach CUDAKÓW 

 

 
 



 

CZWARTEK 9.04.2020 

 

WYKONANIE KOSZYCZKA DO WYDMUSZEK  

Kartkę papieru w formacie A4 lub w większym kwadracie należy złożyć jak we 

wzorze pokazanym linią ciągłą. Następnie ciąć nożyczkami po liniach 

przerywanych. Wyciąć pasek do wykonania uchwytu i złożyć.  

Złożyć i zszyć zszywaczem lub skleić lub przyszyć igłą i nitką. 

Koszyczek można okleić wycinakami lub ozdobić dowolnie.  

 

 

 

 

 

 

 



 

OZDABIABIE GOTOWANYCH JAJEK 

 

- muchomorki z dodatkiem pomidorów 

- myszki z dodatkiem rzodkiewki itp. 

 

 
 

WIELKANOCNE PRZYSMAKI 

Mariola Golc 

Święta wielkanocne pachną przysmakami. 

Czuć już wonny żurek i keks z bakaliami. 

 

A drożdżowa baba ze stołu spogląda.  

W białej sukni z lukru pięknie dziś wygląda.  

 

Pan mazurek pachnie słodką czekoladą.  

Koronę z owoców już na niego kładą. 

 

Smakowitych potraw znacie jeszcze wiele.  

Spróbujcie ich trochę w świąteczną niedziele. 
 

 

 

 



 

 
 

Czym się różnią te dwa obrazki: „Baranek na babce”? 

Jaki jest lukier na babce? Biały, cytrynowy, malinowy czy czekoladowy? 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

PIATEK 10.04.2020 

 

 

ZESTAW ZABAW I ĆWICZEŃ RUCHOWYCH W PARACH DZIECKO 

Z MAMA LUB TATĄ: 

 

GIMNASTYKA DO WIERSZYKA 

 

Gimnastyka - ważna sprawa,  

dla dzieci i rodziców to zabawa. - marsz w miejscu.  

Ręce w górę - wyciągnięcie rąk do góry.  

Ręce w bok - przeniesienie rąk z góry na boki.  

Krok do przodu - wykonanie kroku z rękami wyciągniętymi przed siebie 

Przysiad - wykonanie przysiadu z rękami wyciągniętymi przed siebie 

Skok - wyskok z przysiadu do góry.  

Ręce w górę, ręce w bok, krok do tyłu przysiad skok itp… 

 

 „KŁEBUSZEK” 

Dziecko zwija się w kłębek , rodzic próbuje go „ rozwinąć”- zmiana ról. 

Dziecko siedzi mocno podparte na podłodze, rodzic próbuje go przesunąć – 

zmiana rol. 

Dziecko i rodzic siedzą w siadzie prostym na podłodze i ślizgają się na 

pośladkach . 

  
„UPADANKI - ODCHYLANKI” 

Siedząc przodem do siebie i trzymając się mocno za ręce, dziecko kładzie się na 

plecach, rodzic przyciąga je do siebie . 

Stojąc przodem do siebie i trzymając się mocno za ręce, palce stóp ćwiczących 

złączone, dziecko odchyla się od rodzica . 

Dziecko stoi tyłem do rodzica, nie odrywając nóg od podłogi „upada” na ręce 

rodzica 

Dziecko i rodzic siedzą na podłodze w siadzie prostym, opierają się plecami o 

siebie  dziecko pcha plecami rodzica – zmiana ról. 

 

 „LUSTRO”  

Rodzice i dzieci siedzą lub stoją naprzeciwko siebie, dziecko wykonuje dowolne 

ruchy, gesty, ćwiczenia ruchowe, wykorzystuje mimikę twarzy. Rodzic 

naśladuje ruchy dziecka – zmiana ról . 

 

„PRZYTULANIEC” 

Dziecko leży na podłodze, rodzic turla go w różne strony – zmiana ról. 

 



„ NALEŚNIK”  

Dziecko leży na plecach na podłodze, rodzic „zwija dziecko  w naleśnik”, 

„smaruje dżemem”, „ posypuje cukrem’’- zmiana ról. 

 

 „ WÓZ” – rodzic ciągnie za kostki dziecko, które leży na plecach. 

„FOTELIK” – rodzic w siadzie skrzyżnym, dziecko siada  opierając się plecami 

o rodzica, kołysanie dziecka przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej . 

 

„PROWADZENIE NIEWIDOMEGO” 

Rodzic ma zamknięte oczy, dziecko prowadzi go po pokoju - zmiana ról. 

 

„ TUNEL” – rodzic w klęku podpartym , dziecko przechodzi pod rodzicem. 

  

 

 

ZABAWA „CZYJE TO DŁONIE? 

Jedna osoba z rodziny ma zasłonięte oczy. Pozostali domownicy siadają na 

krzesłach. Zadaniem osoby z zasłoniętymi oczami  jest rozpoznanie 

pozostałych tylko po dłoniach. 

  

 

 

 

,,ŚMIGUS  DYNGUS” M. Terlikowska 
  
Wie o tym i Tomek i Ewa, 
że w śmigus się wszystkich oblewa. 
Ale czy trzeba Pawełka 
oblewać z pełnego kubełka? 
Wystarczy małym kubeczkiem 
dla żartu 
dla śmiechu, 
troszeczkę. 
Bo gdy wiatr chmurkę przywieje 
i wszystkich was deszczem 
poleje. 
 

 
 

 

 



 
 

Jakich elementów brakuje na następnym obrazku?  





 
Czy wolno polewać wodą z wiadra w lany poniedziałek?  Skąd chłopiec 

zaczerpnął wody? Co poradzić chłopcu w tej sytuacji? 





 
Czy widziałeś kiedyś studnię? Skąd dzisiaj czerpiemy wodę? Dlaczego nie 

można marnować wody? Komu do życia potrzebna jest woda?  



 
 

 

 

 



 

 

 


