
Wprowadzenie literki ł, Ł 
Zagadka o literce  

Ma mnie wielbłąd, żółw i słomka,  

ale nie ma mnie biedronka. 

Jestem w zwykłym kołku w płocie, 

pływam łódką, błyszczę w złocie. 

Chleb mnie nie ma, lecz ma bułka. 

Zna mnie sokół i jaskółka. 

Dźwięczę w głosie i to ładnie. 

Czym ja jestem? Kto odgadnie? 
Odpowiedź:  literka ł 

 wielbłąd  

   
żółw              słomka 

https://youtu.be/I5VVAupppsU 

Literka ł w wyrazach 

 

https://youtu.be/I5VVAupppsU


 



 
Odszukaj w okienkach literki ł pisane wielkie i małe. 
 

 



 łuk 

 

 
 





 łuk  

 

  łąka 
 

 

Zagadki: 

Po stawie pływają, śnieżnobiałe pióra mają. (łabędzie) 

Ma nogi cztery, poroże jak łopaty. Odgadnij lub zapytaj taty. (łoś)  

 



łabędź 

 

 
łoś  

 
 



Zielony dywan pokryty kwiatami, w lesie się ukrywa pomiędzy drzewami. 

 

Miękkie i wygodne z kołderką i kocem. Sprawi, że pogodne będą wszystkie 

noce. 

 

Kiedy mróz nadejdzie srogi. Założymy je na nogi. Czeka nas lodowisko. 

Uważamy, bo tam ślisko. 

 

Mała do herbaty, duża do rosołu. Spotkasz się z nią, gdy siadasz do stołu. 

 

    
 

łąka   łóżko   łyżka  łyżwy 
 

Jakie to miasto, w polskiej krainie, co powinno płynąć, a nigdy nie płynie? 

(Łódź)  

 

Zrobię dołek, zrobię rów, to usypię kopczyk znów. Chwyć mnie mocno, oprzyj 

nogę, cały ogród skopać mogę. (łopata) 

 

Chcesz popływać po jeziorze? Z wiatrem iść w zawody możesz! Gdy ma żagiel 

albo wiosła, będzie cię po fali niosła. (łódka)  

 

 „Płyniemy łódką” – zabawa badawcza.  

Do zabawy potrzebna są 2 plansze z narysowaną rzeką i statki zrobione z 

papieru ze spinaczami w środku. Zanim wędkarz rozpocznie łowić ryby, musi 

dopłynąć na miejsce połowu. Uczestnicy zabawy będą wędkarzami, których 

zadaniem będzie doprowadzenie łódki jak najszybciej do miejsca połowu.  

 

https://youtu.be/6NRXzeAXiQY 

Pisanie literki, ł, Ł 

 

https://youtu.be/I5VVAupppsU 

Literka Łw wyrazach 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1640563/g%C5%82oska-%C5%82 

Połącz obrazek z wyrazem 

 

https://youtu.be/6NRXzeAXiQY
https://youtu.be/I5VVAupppsU
https://wordwall.net/pl/resource/1640563/g%C5%82oska-%C5%82


  

łopata 

 
      

 

Pokoloruj okienka na niebiesko (w miejsce spółgłoski) lub na czerwono (w miejsce samogłoski). 

 
 



 
Na łóżku. Znajdź 7 różnic na obrazku. 

 

 



 

 

W górach mieszka wielki ptak, to jest Polski naszej znak. Zobaczysz go kiedyś 

może. To jest... (orzeł) 

 

Lepi sobie domek z błota i ze słomek. (jaskółka) 

 

 jaskółka 

 

 orzeł 

 



 sokół 

 
Wiosną słyszysz jej kukanie, je gąsienice na śniadanie. (kukułka) 

https://youtu.be/pMcPWmyfZeQ 

Kukanie kukułki 

https://youtu.be/SbUMy95vMO0 

Stanisław Moniuszko „Kukułka” 

 

Tuż przy ziemi niziutko, płatki z łodyżką krótką. Fioletowe, wesołe, bo to 

przecież... (fiołek)  

 

 fiołki 
 
 
 
 

https://youtu.be/pMcPWmyfZeQ
https://youtu.be/SbUMy95vMO0


 

 
 

 
Wskazywanie obrazków, w których nazwie występuje głoska ł na początku, w środku lub na 

końcu. 

Przeczytaj sylaby i wyrazy: 

 

Bro brokuł 

Ło łopata 

Bu bułka  

Mał małpka 
 

 

 



Rozwiązywanie zagadek oraz wskazywanie miejsca głoski ł w odpowiedziach: w środku czy 

na końcu.  

 

Jak się to narzędzie zowie, co gwoździe bije po głowie? (młotek)  

 

Chociaż zawsze trąbę nosi, nikt go o koncert nie prosi. (słoń)  

 

Jest wielki, garbaty, lecz potrafi jak tragarz dźwigać ciężki bagaż. (wielbłąd)  

 

Co wolno rzucać, kopać, cisnąć, bo nawet jak upadnie, zamiast się potłuc lub 

rozprysnąć, jeszcze podskoczy ładnie.  

Gdy ja bijesz, to nie płacze, ale wesoło do góry skacze. (piłka)  

 

W jednym pudełku mieszka ich wiele, a do tych krążków spieszy pędzelek. 

(farby)  

 

Mieszkam w drewnianym płaszczyku, stawiam kresek bez liku. (ołówek)  

 

Cztery nogi, jeden blat, gdyby nie on, gdzie byś jadł? (stół)  

 

W sklepie ją kupujesz, masłem ją smarujesz. Rumiana, choć mała, będzie 

smakowała. (bułka)  

 

Latem się topi – nie w wodzie. Zimą marznie – tak jak woda. Chleb nim 

smarujemy, co dzień i do ciast je mama doda. (masło)  

 

Z pomocą nożyczek, szczotki i grzebienia, wygląd naszych włosów na lepszy 

zmienia. (fryzjer) 

 

https://youtu.be/In_aYUOYZ1o 

Zumba Kids 

 

Zabawa  „Ładnie gram” do wierszyka 

 

Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce),  

Na pianinie gram (uderzamy palcami o kolana).  

Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie), 

 Na bębenku gram (uderzamy dłońmi o kolana).  

Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce),  

I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami).  

Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),  

I zaklaszcze wam (klaszczemy w dłonie) 

 

https://youtu.be/In_aYUOYZ1o


 

Wiosna 
 

Ćwiczenia gimnastyczne 

https://youtu.be/n7OIPFcyZRU 

 
Film: Oznaki wiosny 

https://youtu.be/n48RQ4OpHZA 
 

Zabawa inscenizowana do wiersza Fiutowskiej „Co nam dajesz wiosno? 

Najpierw dorosły wciela się w rolę wiosny i odpowiada na pytania dziecka. 
 

 Co nam dajesz, Wiosno? 

- Wietrzyk i słońce, 

i ptaków piosenkę radosną... 

- Co jeszcze, Wiosno? 

- Parki i ogrody, 

w których kwiaty rosną... 

- Czy jeszcze coś, Wiosno? 

- Szum drzew w lesie, 

odpoczynek pod zieloną sosną... 

 

  rzeżucha na wacie 

 

Zabawa paluszkowa; „Gra” – utrwalenie cyfr 
https://youtu.be/AjA2M0hKvAA 

 

 

 

https://youtu.be/n7OIPFcyZRU
https://youtu.be/n48RQ4OpHZA
https://youtu.be/AjA2M0hKvAA


 

 

 

„W marcu jak w garncu” 
Rozwiąż rebusy, a dowiesz się, jaka może być pogoda. 

 

 
 



 

„Pracowita wiosna” Witewska – utrwalenie wiersza z ilustracją ruchową 

 

Kolorowa wiosna,   

gosposia wspaniała,  

od samego rana  

dużo pracy miała.  

Zaspane słoneczko  

witała zza chmurki,  

prosiła na koncert  

leśnych ptaków chórki.  

Malowała kwiatki  

na zielonej trawie,  

policzyła z boćkiem  

wszystkie żaby w stawie. 

 

Rebus. Jak nazywa się wiosenny kwiat? 
 

sa +

 
 

krok +  

 



 

sasanki 
 

 

krokusy  

 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Wkrótce Wielkanoc 
 
 „Wielkanocna bajka o pisankach” Agnieszka Galica 

 

Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka. 

– Ko-ko-ko – zagdakała. – Leżcie tu cichutko. 

I poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od 

kury. Turlały się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je kot. 

– Miau – powiedział. – Będzie z was pyszna jajecznica. 

– Nie, nie! – Trzęsły się ze strachu jajka. – Nie chcemy na patelnię! 

– Uciekajcie – ćwierkały wróbelki. – Schowajcie się przed kotem. 

– Nie dam się usmażyć! – Zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie. 

Po chwili wróciło i zaśpiewało wesoło: 

Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej 

biedroneczki. 

– Co ci się stało? – pytały pozostałe jajka. 

– Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem, 

tylko wielkanocną pisanką. Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i rzekło 

grubym głosem: 

To nie jajko, tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. Teraz wyglądało jak 

pisankowy tygrys w żółto-czarne paski. 

– Brawo! – ćwierkały wróbelki. 

– I ja też, i ja też! – wołało trzecie. 

Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło: 

- Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie! 

Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu. 

– Pospiesz się! – ćwierkały wróbelki. – Kot idzie. 

– Tylko jedno jajko? – mruczał kot. – Ugotuję cię na twardo. 

Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła mu pękać. 

– Ojej, ratunku! – wołały przerażone wróbelki. – Teraz na pewno kot cię zje. 

– Trach-trach-trach! – skorupka pękła na małe kawałki i... wyszedł z niej żółty 

kurczaczek. 

Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał: 

- Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka! 

A wróbelki zaćwierkały, że „w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku”. 

  

Co to jest?” – odgadywanie nazwy za pomocą dotyku.  

Pod chustą znajdują się przedmioty związane ze Świętami Wielkanocnymi: 

palma, koszyczek, pisanka, baranek, przedmiot do oblewania wodą. Wybrane 

dziecko za pomocą dotyku odgaduje co to za przedmiot. Wyjaśnienie, co 

symbolizuje dany przedmiot. „Wielkanoc” – praca z obrazkiem.  



 „Wielkanocny spacer” – zabawa z ilustracją ruchową  

Dorosły opowiada z wyjaśnieniem jak ma przebiegać zabawa. Dzieci na słowa: 

spacer, ptak, śmigus – dyngus wykonują ruchy z jednoczesnym wydawaniem 

głosu. „Był piękny słoneczny, świąteczny dzień. Rodzina wybrała się na spacer 

(dzieci rytmicznie uderzają dłońmi w kolana). Nad głowami przeleciał bocian. 

Jaki piękny ptak – powiedział tata (dzieci kładą rękę nad oczami, spoglądają w 

różne strony z równoczesnym mówieniem: uuuuu…). Nagle zza rogu wybiegła 

grupa dzieci i zaczęła oblewać spacerowiczów, krzycząc, śmigus – dyngus 

(dzieci podnoszą ręce w górę, krzycząc: łaaa). Rodzina szybko wróciła ze 

spaceru, żeby się przebrać”.  

 

 „Octowe jajka” – zabawa badawcza.  

Do szklanego naczynia wlewamy ocet, wkładamy do niego surowe jajko i 

rozpoczynamy obserwację. Niemal od razu na powierzchni jajka pojawiają się 

niewielkie bąbelki - w ok. 90% szkielet jaja zbudowany jest z węglanu wapnia, 

gdy dochodzi do interakcji z octem, powłoka jaja zaczyna się rozpadać i uwalnia 

się przy tym dwutlenek węgla. Po włożeniu jajka do octu, rozpoczyna się 

reakcja. Kwas octowy rozpuszcza skorupkę jajka, a jajko po ok. 10 godzinach 

staje się elastyczne. Pozostaje jedynie wyraźna, nienaruszona błona zewnętrzna. 

Jest dość delikatna, dlatego z jajkiem wciąż należy się obchodzić ostrożnie. 

Jajko zachowuje się jakby było z gumy. Co ciekawe, gdy porównamy nasze jajo 

z kolejnym świeżym jajkiem, okaże się, że jajko, na którym zostało 

przeprowadzone doświadczenie, jest większe! Ważne – jajko wyciągnięte z octu 

nie nadaje się do spożycia „Sadzimy roślinki” – zabawa ruchowo – 

naśladowcza. Dzieci – nasiona poruszają się po sali w rytm tamburyna. na 

mocne uderzeni 

 

„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. 



Znajdź 5 różnic 

 
 

https://youtu.be/mKAUfvQaykI 

https://youtu.be/QDWld9NjVrc 

Na zielonej łące, raz, dwa, trzy, pasły się zające, raz, dwa, trzy. 

A to była pierwsza zwrotka, teraz będzie druga zwrotka… 

 

 

https://youtu.be/mKAUfvQaykI
https://youtu.be/QDWld9NjVrc


Znajdź 5 różnic 

 

 
Rymowanka z liczeniem: 

Raz, dwa, trzy, tę pisankę weźmiesz ty. 

Cztery, pięć, sześć, spróbuj jej nie zgnieść. 

Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, nie chowaj ich w kieszeń. 
 



Śpiewający baranek” – zabawa muzyczna.  

Rozwijanie słuchu muzycznego u dzieci. Dzieci śpiewają tylko sylabą „me” lub 

„be” znaną melodię piosenki (np. „Wlazł kotek na płotek”).  

 

 „Wielkanocna wyliczanka” 

 

Wielkanocna wyliczanka 

Królik, pisklak i pisanka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz Ty? 

  

Wielkanocna wyliczanka 

Cukrowego mam baranka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz Ty? 

  

Wielkanocna wyliczanka 

Chrzanu laska, soli szklanka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz Ty? 

  

Wielkanocna wyliczanka 

Widzę malowane jajka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz Ty? 

  

Wielkanocna wyliczanka 

Ja mam chlebek do śniadanka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz Ty? 

  

Mam też szynkę i kiełbasę 

I słodyczy całą masę 

To już koniec odliczania 

Czas zasiadać do śniadania 

 

https://youtu.be/3xbxePRP3C4 

Wiersz „Koszyk wielkanocny” 

 

https://youtu.be/44dL91Z-v-I 

Wiersz Brzechwy „Kwoka” 
 

 

https://youtu.be/3xbxePRP3C4
https://youtu.be/44dL91Z-v-I


  
 

Znajdź 6 różnic 

 

 

 



"Kłótnia wielkanocna" U. Pakuła 

 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 

gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 

Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 

 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 

falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

 

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 

jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 

Dzieci na mój widok bardzo się radują 

i z mojego grzbietu cukier oblizują 

 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 

jestem z czekolady – opowiada wkoło. 

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 

już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 

dziwi się pisanka zielona jak łąka. 

Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 

brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

 

Zadania tekstowe: 

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? 

 

https://youtu.be/D1qH8WmjwYc  

Piosenka o Wielkanocy 

 

https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc 

Zagadki wielkanocne 

 

https://youtu.be/D1qH8WmjwYc
https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc


 

 
Ile każdy zajączek ma pisanek? Dopasuj działania dodawania do okienek. 

 

1+3=4 

0+2=2 

5+1=6 

2+3=5 



 
Dodawanie i odejmowanie.  

Pokoloruj według kodu. 

3 na brązowy 

4 na żółty 

5 na czerwony 

6 na pomarańczowy 

7 na różowy 

8 na niebieski 

10 na zielony 



 
Znajdź 7 różnic 



 
 

Czy się różnią te obrazki ? 

 

 
 

 



 

 

 
Wskaż zajączkowi drogę do koszyka z pisankami 

 

 



„Wesoły zajączek” – zabawa ruchowa 

Rodzic lub dziecko rzuca kostkę i zapowiada: zajączek podskakuje 4 razy i my 

też; zajączek robi 2 obroty i my też, zajączek robi 6 przysiadów i my też.  
Zagadki: 

1. Kurka je zniosła, mama do domu przyniosła. Potem ugotowała i dzieciom 

głodnym dała. Co to? Jajka. 

2. Jak nazywają się skorupki jajek, co na Wielkanoc się nadają? Odpowiedź: 

Wydmuszki. 

3. W wielkanocnym koszyczku leżeć będą sobie. Zanim je tam włożę, 

ślicznie je ozdobię. Co to? Pisanki 

4. Po podwórku raźno człapie i pazurem w ziemi drapie. Kto to? Kura. 

5. W święta zwykle biały na stole leży, na nim srebrne sztućce i piękne 

talerze. Co to? Obrus. 

6. Jest zawsze jeden w całym kurniku. O świcie pieje kukuryku! Co to? 

Kogut. 

7. Pleciony ze słomy albo z wikliny. W święta do kościoła go zanosimy. Co 

to? Koszyczek wielkanocny. 

8. Twardą skorupką z wierzchu okryte, z nim każde śniadanie jest 

znakomite. Co to? Jajko. 

9. Po podwórku raźno człapie i pazurem w ziemi drapie. Kto to? Kura. 

10. Choć już święta blisko, wiatr na dworze dmucha. Na talerzu, w domu 

kiełkuje... Rzeżucha.  

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

smakuje. Co to? Baba wielkanocna.  

 

https://youtu.be/_wW5koMSrDk 

https://youtu.be/C3rMP7dFpfE 

zagadki słowne 

 

https://youtu.be/AJ2p7X31xKU 

Bajka: „Brzydkie kaczątko” 

 

„Kłamstwo czy prawda” – zabawa z ilustracją ruchową 

Dziecko pokazuje, co robi:  

- kiedy jestem wesoły (smutny, zły) to… 

- kiedy mówię prawdę to … 

- kiedy jestem zdziwiony to … 

- kiedy kłamię to … 

 

Następnie dziecko kończy zdania: 

Kiedy jestem wesoły to… 

Kiedy jestem zły to… 

https://mamotoja.pl/jak-udekorowac-koszyczek-wielkanocny-zdjecia,wielkanoc-artykul,30874,r1p1.html
https://mamotoja.pl/wyhoduj-rzezuche-razem-z-dzieckiem,wielkanoc-artykul,8150,r1p1.html
https://mamotoja.pl/przepis-na-babke-wielkanocna,przepisy-przepis,9430,r2.html
https://youtu.be/_wW5koMSrDk
https://youtu.be/C3rMP7dFpfE
https://youtu.be/AJ2p7X31xKU


 

♫ KOSZYCZEK DOBRYCH ŻYCZEŃ” (sł. i muz. K. Gowik) 
https://youtu.be/7TZOcP5tKhY 

 

Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku, 

a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku. 

Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak. 

Dziwi się biały baranek: „O! Kto to wszystko będzie jadł?” 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł, 

a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń. 

Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz! 

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości! 

  

Dawno temu prababcia tak samo, koszyk przygotowała. 

Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała. 

Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat, 

lecz babcia z dziadkiem dziwili się: Kto to wszystko będzie jadł? 

  

Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia. 

Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia. 

I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są, 

a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go. 
 

 

https://youtu.be/7TZOcP5tKhY


Propozycje prac plastycznych:  
„Wykluwające się pisklątko”, „Pisanka ze stemplowanych kółek”,  

„Zajączek”, „Owieczka”. 

 

 
Potrzebne: klamerki, tekturka, kredki lub pisaki, farbki, nożyczki i klej.  

Do stemplowanie okrągły klocek, szpulka lub plastikowe otwierane jajka.  
 

   
Do wykonania owieczki: rolka po papierze, wata, biała kartka papieru, czarny pisak. 

 
 



 
 

„Wielkanoc” O. Adamowicz 

 

Wielkanocny baranek zamieszkał w koszyku, 

Kolorowych jajek jest też w nim bez liku. 

Wielkanocne święta, o nich każdy pamięta, 

Serce się raduje, uśmiech dziś króluje. 

Dzwonimy do bliskich, kartki wysyłamy, 

Choć mieszkają daleko, to o nich pamiętamy. 

Do wspólnego śniadania z rodziną siadamy, 

To, co poświęcone z koszyczka zjadamy. 

Poniedziałek Wielkanocny to świąt drugi dzień, 

Wszystkie dzieci już czekają, by móc wodą polać się. 

Bo to przecież śmigus-dyngus – dużo wody trzeba, 

Oby tylko nas nie skropił, jakiś deszczyk z nieba. 

 

Wszystkim dużym i tym małym składamy życzenia, 

Zdrowia, szczęścia i radości, niech Wam uśmiech w sercach gości, 

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, a bogaty zajączek prezentami obdaruje. 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 

 
 

 


