
TEMAT TYGODNIA: WIELKANOC 
 

TEMAT DNIA: WIELKANOCNY ZAJĄCZEK 
 

 
Cele: rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo – skutkowego; zapoznanie 

z tradycją Świąt Wielkanocnych i zwyczajami w swoim regionie 

 

Witajcie drogie Słoneczka 

 
Zapraszamy na małą rozgrzewkę 

– wczuwamy się w charakter zbliżających się Świąt Wielkanocnych pt.: Świąteczne przygotowania – 

opowieść ruchowa. 
Rodzic ruchem ilustruje czynności, o których opowiada. Dziecko odtwarza 

ruch: 

 

Zbliżają się święta, idziemy na zakupy, po środki czystości (chód w miejscu). 

Myjemy okna (koliste ruchy dłońmi we wspięciu na palce). Wycieramy 

kurze (ruchy dłońmi wokół siebie na wysokości brzucha, ramion), 

odkurzamy (posuwiste ruchy rąk). Pieczemy ciasto. Wbijamy jajka (klaśnięcia 

w dłonie), sypiemy mąkę (naśladowanie ruchu sypania i wymawianie: 

szu, szu, szu), lejemy mleko (naśladowanie ruchu lania i wymawianie: 

ciur, ciur, ciur), ozdabiamy ciasto lukrem w kolorowe wzorki 

(rysowanie w powietrzu linii prostych, falistych, zygzakowatych, owalnych, 

spiralnych). Świąteczne przygotowania skończone, zmęczeni siadamy. 

 

Powitanie z nauką wiersza 

 

Dziecko powtarza za rodzicem: 

Na Wielkanoc czekamy, jak zajączki się witamy! 

 

W kolejnych dniach forma powitania rozszerza się i dzieci uczą się wiersza. 

 



Wielkanoc – oglądanie pocztówek 

Obejrzyjmy pocztówki o tematyce wielkanocnej i  powiedzcie  z czym kojarzy się im Wielkanoc. 

 

 



 
 

Tak wyglądają stare pocztówki. A jakie Wy posiadacie w swoich zasobach? 

 
 
 
 

ZAJĄCZEK i WIELKANOC – opowiadanie historyjki obrazkowej 

 

Obejrzyjmy wspólnie z dzieckiem obrazki. Zachęćmy je do opowiadania najlepiej całym zdaniem.  

Zaznaczcie kolejność wydarzeń odpowiednią ilością kropek.  

Na zakończenie pomaluj obrazek tak jak pokazują „kropki”. 

 

- Jak zajączek przygotowuje się do Świąt Wielkanocnych? 

- Co zajączek robił najpierw, a co potem? 

Karta pracy ,,Razem się bawimy” str. 36 cz.3 

 

 



 
 

Jak pachną święta –ćwiczenie aparatu oddechowego  

 

(wdech nosem– wydech ustami) 

Każda z gospodyni domowa posiada przyprawy. W tym ćwiczeniu można przygotować następujące przyprawy: 

ziele angielskie, 

pieprz, cynamon, goździki, skórka pomarańczowa itp. Warto zapoznać dzieci z ich wyglądem oraz zapachem. 

 

Przeniosę jajeczko – zabawa ćwicząca koordynację wzrokowo – ruchową 

i napięcie mięśniowe 

 
Wyznaczamy linię startu i linię mety. Dziecko kolejno przenosi na 

trzymanej w ręce łyżce piłeczkę pingpongową od startu do mety.  

 

Na zakończenie dla chętnych link z programu z kodowania stworzony przez uzytkownika programu 

genially: beat.tom 

Należy pomalować odpowiednie pola tak, aby powstał obrazek „koszyk wielkanocny”. 

 

https://view.genial.ly/605f702bbb465e39018204e5/interactive-content-wielkanocne-

kodowanie?fbclid=IwAR1qE7dVMspyDDmgFBIS5X8GvrISTeoePKNiv2Ke2jhXtcNm_sU

fB0NddJw 

 

Dziękujemy za uwagę. Miłego dnia. Wasze ciocie: Ewa i Ewelina 

https://view.genial.ly/605f702bbb465e39018204e5/interactive-content-wielkanocne-kodowanie?fbclid=IwAR1qE7dVMspyDDmgFBIS5X8GvrISTeoePKNiv2Ke2jhXtcNm_sUfB0NddJw
https://view.genial.ly/605f702bbb465e39018204e5/interactive-content-wielkanocne-kodowanie?fbclid=IwAR1qE7dVMspyDDmgFBIS5X8GvrISTeoePKNiv2Ke2jhXtcNm_sUfB0NddJw
https://view.genial.ly/605f702bbb465e39018204e5/interactive-content-wielkanocne-kodowanie?fbclid=IwAR1qE7dVMspyDDmgFBIS5X8GvrISTeoePKNiv2Ke2jhXtcNm_sUfB0NddJw

