
Propozycja zajęć na poniedziałek 29.03.2021r. z edukacji polonistycznej 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

Temat dnia: Zwyczaje i tradycje świąteczne 

Aktywność: językowa 

Cele: 

- zapoznanie z tradycją Świąt 
Wielkanocnych 
- ćwiczenie umiejętności aktywnego 
słuchania utworu literackiego 
i rozmawiania na temat jego treści 
- rozwijanie mowy i logicznego 
myślenia 
 

Dzień dobry Krasnoludki! 

1. Na powitanie trochę się poruszamy! Proszę rodzica o włączenie piosenki (link 
poniżej). Dziecko tańczy rytmicznie na podstawie słów w piosence.  
https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4  
 

2. Zabawa „ciepło-zimno” – odszukaj ukryte jajko. 
Należy pokazać dziecku co zamierzamy schować , po czym poprosić aby 
zamknęło oczy i ukryć przedmiot (jajko). Kiedy dziecko zbliża się do 
przedmiotu mówimy ciepło, cieplej a gdy już jest przy przedmiocie mówimy 
gorąco, parzy. I odwrotnie gdy się oddala mówimy chłodno , zimno lodowato. 

 
 

 



3. „Już niedługo Wielkanoc” – wysłuchanie wiersza połączone 
 z  rozmową.  
W  trakcie recytacji rodzic kolejno prezentuje fotografie dotyczące wiersza. Po 
wysłuchaniu maluchy nazywają to, co jest na nich przedstawione i posiłkując 
się nimi, odpowiadają na pytania:  

 Jak ludzie przygotowują się do Świąt Wielkanocnych?  
 Czym dekorują swoje mieszkania? 
  Co zanosi się w koszyczku do święcenia?  
 Jakie znacie zwierzęta związane z tymi świętami?  
 Jak można udekorować jajka?  
 Co to jest palma wielkanocna?  

 

Już niedługo Wielkanoc (Dominika Góra) 

Wiosna w pełnej krasie, ciepło, jasno wszędzie, 
już niedługo w każdym domu świętowanie będzie. 

Rzeżucha wyrośnie i zakwitną bazie, 
już niedługo będą święta, czekamy na razie. 

Przykica zajączek, zabeczy baranek, 
kurczaki przyniosą kosz pełen pisanek. 

Zrobimy święconkę w tym właśnie koszyku 
i do niego powkładamy pyszności bez liku. 



Ale nim nadejdzie ta Wielkanoc wreszcie, 
palmy piękne, kolorowe trzeba zrobić jeszcze: 

gałązki i bazie, kwiatki bibułowe, 
związać mocno i przyczepić wstążki kolorowe. 

 
4.  „Świąteczne porządki” – zabawa ruchowa. Dzieci naśladują ścieranie kurzu  

z szafek, które są nisko, wysoko, odkurzanie dywanu, zmywanie podłogi. 

  
 

5. Dla chętnych kolorowanka 
 

Miłej zabawy i do zobaczenia jutro! 



 


