
Temat tygodnia: Wielkanoc 
 

Czas realizacji: 06.04. – 10.04. 
 

1. Słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych 

(wielkanocna palma - koszyczek wielkanocny - potrawy świąteczne - Śmigus-dyngus) 
 

2. Zabawy z piosenką „Wielkanocna piosenka” (A. Galica, T. Pabisiak) 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ 

Słuchanie piosenki, rozmowa na temat jej treści. Swobodne  improwizacje ruchowe, 

ćwiczenie reakcji na pauzę w muzyce. Śpiewanie piosenki z podziałem na krótkie 

frazy na zasadzie echa muzycznego. 
 

3. Wykonanie pracy plastycznej inspirowanej piosenką tygodnia. Przygotowanie zająca, 

kurczątka lub baranka z dostępnych materiałów (można wykorzystać tekturowe rurki, 

papierowe talerzyki, kubeczki, piórka, wełnę i inne skarby znalezione w domu). 
 

4. Ćwiczenia gimnastyczne w domowym wydaniu – prowadzone przez dzieci ;) 
 

5. Zabawy matematyczne „Pisanki” 

Ćwiczenie klasyfikacyjne – owal czy koło? Przeliczanie pisanek. Dodawanie               

i odejmowanie w zakresie do 10. Układanie rytmów w układzie kolorowych pisanek.   
 

6. Zabawy badawcze „Wokół jajka” (doświadczenie - wyjaśnienie) 

 Rozbicie jajka - oglądanie i nazywanie części składowej jajka 

 Sprawdzenie, które spośród dwóch jajek jest surowe, a które gotowane.  

Dzieci wprawiają jajka w ruch obrotowy – określają, które z nich kręci się 

szybciej. Rozbicie jajek i sprawdzenie kto miał rację. 

 Dzieci badają zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka ugotowanego – 

wkładają je do przezroczystego naczynia z wodą. Obserwują ich zachowanie. 

 Do wody w przezroczystym naczyniu dzieci wkładają surowe jajo i dosypują 

stopniowo sól (ok 10 łyżek). Obserwują co dzieje się z jajkiem. 
 

7. Zabawy z literą i spółgłoską „J”  

Zapoznanie z obrazem graficznym litery. Wyszukiwanie „J” z rozsypanki literowej. 

Wymienianie nazw rozpoczynających się na głoskę „J”  
 

8. Zabawa ruchowa przy muzyce Modesta Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach” 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84  Dzieci zamieniają się w kurczątka, 

które wykluwają się z jajek i wyruszają zwiedzać świat. 
 

9. Ćwiczenia gimnastyczne w domowym wydaniu prowadzone przez dzieci ;) 
 

10. Rozmowa na temat „Co można zrobić z jajek? 

Wspólne przyrządzenie dowolnej potrawy z użyciem jajek. 
 

                         Dodatkowo: 

 Polecamy posianie rzeżuchy 

 Proponujemy wykonanie kart  pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


 

Piosenka „Wielkanocna piosenka” 
 

słowa: Agnieszka Galica, 

muzyka: Tadeusz Pabisiak 

 

1. Idą święta wielkanocne idą święta, 

o tych świętach każdy zając pamięta. 

Do koszyka zapakuje słodycze 

i na święta ci przyniesie moc życzeń. 

 

2. Idą święta wielkanocne idą święta, 

o tych świętach i kurczątko pamięta. 

W żółte piórka się ubierze wesołe, 

wśród pisanek będzie biegać po stole. 

 

3. Idą święta wielkanocne idą święta. 

o tych świętach nasz baranek pamięta. 

Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący, 

będzie dzwonił, będzie skakał po łące. 

 

 


