
Grupa biedronki: 06.04-10.04.2020r. 

06.04.2020r.Palma wielkanocna 

 
1. Zwracanie uwagi na kalendarz – liczenie dni tygodnia, miesięcy, określanie daty, pory 

roku i pogody za oknem. 

2. Zabawa ogólnorozwojowa: 

-Krążenie wyprostowanych ramion z boku i krążenie z przodu: zataczanie dużych, małych i 

średnich kół, 
-Wymachy ramion – naśladowanie drzew na wietrze, 
- Wymachy rąk do przodu i do tyłu, 
- Klaskanie z przodu z tyłu z prawej i lewej strony, 
- Rysowanie w powietrzu kół, linii pionowych i poziomych, 
- Rysowanie dłonią w powietrzu, 
- Mocne zaciskanie i otwieranie dłoni, 
- Dyrygowanie, 
- Wiązanie i rozwiązywanie supłów na sznurze od bielizny, 
- Rysowanie oburącz leżącej ósemki, 
Wspólny swobodny taniec do ulubionej muzyki. 

 
3. Fragment wiersza M. Wiśniewskiej –Kolesza 
  
To na wielkanoc, to na wielkanoc 
Najradośniejsze ze wszystkich świąt , 
Stroiki robię , bazami zdobię i gałązkami cały dom. 
  
4. Rozmowa na temat wiersza: 
Jakie idą święta ? 
Czy święta wielkanicne są radosne czy smutne 
Czy wykonujemy stroiki 
  
5.Zagadka o palmie : 
Mogą być małe ,mogą być wysokie. Są barwne i kolorowe zrobione z żywych gałązek 

wierzby, bukszpanu, barwinka, bazi lub suszonych roślin i kwiatów . Niesiemy je do kościoła 

przed wielkanocą by je poświęcić. 
  
6. Oglądanie różnych ilustracji palm wielkanocnych i czytanie różnych informacji na ich 

temat w internecie. 
  
7. Praca plastyczna palemka : Kolorowanki, plastelina, bibuła 
Wydrukowanie z internetu lub narysowanie na kartonie gałązek palmy. Wyklejenie gałązek 

kuleczkami kolorowej bibuły lub plasteliny 
  
  
 07.04.2020r. Baranek wielkanocny 
 

1. Zwracanie uwagi na kalendarz – liczenie dni tygodnia , miesięcy, wyznaczanie daty, 

określanie pory roku i pogody za oknem. 
2. Zabawa paluszkowa : 



Tu paluszek, tu paluszek (dotykamy paluszków dziecka) 

Kolorowy mam fartuszek (pukamy delikatnie w brzuszek dziecka) 

Tu jest rączka (dotykamy rączek dziecka) 

A tu druga 

A tu oczko do mnie mruga (zakrywamy oczko dziecku) 

Tu jest buzia (dotykamy w okolice ust dziecka) 

Tu ząbeczki (odchylamy bródkę dziecka, by otworzyło buzię) 

Tam wpadają cukiereczki. 

 
3. Wspólna zabawa przy ulubionej muzyce- swobodny taniec. 

 
4. Wspólne oglądanie obrazków przedstawiających baranka wielkanocnego oraz czytanie 

i odgadywanie zagadek oraz oglądanie  bajek o baranku w internecie: 
 
Na jego widok, 

drżysz zuchu. 

Ma mocne nogi 

i chodzi w kożuchu. 
  
Ten prawdziwy na śniadanie 

wychodzi na łąkę. 

Ten cukrowy raz do roku 

ozdabia święconkę. 
  

5. Naśladowanie odgłosów jakie wydają baranki. 
6. Zabawa ruchowa w wilka i baranka. Wilk łapie baranka a on ucieka. 
7. Praca plastyczna: baranek 

Papier kolorowy, talerzyk papierowy, wata, korek od butelki lub wycięte koło z papieru, klej, 

mazaki. Na kolorowy papier przyklejamy talerzyk który wyklejamy watą a obok koło z 

papieru lub korek od butelki jako głowę baranka. Na głowie przyklejamy uszy z papieru , a u 

dołu tułowia nogi. Z zielonego papieru na dole kartki przyklejamy wyciętą trawę. U góry 

kartki z żółtego papieru przyklejamy słoneczko. 
  
08.04.2020r. Pisanki 

 
1. Zwracanie uwagi na kalendarz- liczenie dni tygodnia, miesięcy, określanie daty, pory 

roku, pogody za oknem. 

2.  Zabawa ogólnorozwojowa : 

- Dotykanie na zmianę prawą ręką lewego kolana i lewą ręką prawego kolana, 
- Dotykanie prawym łokciem lewego kolana i lewym łokciem prawego kolana, 
- Skoki, 
- Chwytanie prawą dłonią lewej pięty i lewą dłonią prawej pięty, 
- Klepnięcie prawą ręką w lewy pośladek i lewą w prawy, 
- Przeskakiwanie z nogi na nogę 
- Zabawa w robienie orłów na podłodze. 
3. Zabawa z przenoszeniem piłeczki na łyżce. 
4. Wrzucanie piłeczki do kosza . 

5. Słuchanie fragmentu wiersza Pisanki Krystyny Różeckiej  
Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 



nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

 

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. 
  
6. Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza. 
7. Praca plastyczna: pisanki 

karton, mazaki, plastelina, kolorowy papier , gazety kolorowe , nożyczki, szablon 

jajka  wielkanocnego wydrukowany z internetu  lub odrysowany. 
Na kolorowy papier naklejamy wycięty szablon jajka wielkanocnego. Ozdabiamy go wedle 

własnego uznania np.: plastelina, kolorową gazetą . 
 
09.04.2020r. Zajączek wielkanocny 

 
1. Zwracanie uwagi na kalendarz- liczenie dni tygodnia , miesięcy, ustalanie daty dnia, 

pory roku i pogody za oknem. 
2. „Zajączki” – zabawa paluszkowa 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

3. Wspólna swobodna zabawa w kicające zajączki przeskakujące przez kałuże zrobione z 

gazet. 
4. Rozmowa dotycząca fragmentu wiersza Mari Konopnickiej 

  
Na wielkanoc, 
Do każdego domu, 
Dzisiaj wcześnie rano zając przyniósł smakołyki, 
Wiadomo -Wielkanoc 
Ale pamiętajcie czas spędzając mile 



Jakie mamy tera święto ? 
Zastanów się chwilę 
I pomyślcie o tym 
Nim zacznie się zabawa 
Że zmartwychstał Jesus Chrystus 
To najważniejsza sprawa. 
  

5. Praca plastyczna : 
Łyżeczki plastikowe , kolorowy papier , płatki kosmetyczne, klej, nożyczki, mazaki 
Do nóżki łyżeczki przyklejamy płatek kosmetyczny. Na główce łyżki przyklejamy długie 

uszy zająca oraz malujemy buzię mazakiem. 
Zajączka przyklejamy do papieru kolorowego. Na dole kartki przyklejamy wyciętą trawę a u 

góry umieszczamy  słoneczko. 
  
10.04.2020r. Kartki wielkanocne 

 
1. Zwracane uwagi na kalendarz-liczenie dni , miesięcy, wyznaczanie daty, pory roku i 

pogody za oknem. 
      2.Wspólne przypomnienie i śpiewanie piosenek wielkanocnych. 
      3. Wspólny taniec przy ulubionej muzyce. 
  
      4.Zagadki wielkanocne – wspólne rozwiązywanie 
Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy byś w święta, a których darzymy szczególną 

miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt.(kartki świąteczne) 

 

- Świecimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe zrobione z gałązek 

wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów.(palma wielkanocna) 

 

- Może być migdałowa, piaskowa, lukrowana z rodzynkami a każda zapachem kusi. (baba) 

 

- Przeważnie jest biały i na stole leży. Kładą na nim sztućce, stawiają talerze (obrus) 

 

- Jak się nazywa jajko malowane co na Wielkanoc się przydaje. (pisanka) 

 

-Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą (kurczątka) 

 

-Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też z lasu przyniesie oraz 

pisanki i baranka poniesie czasem. (koszyk) 

 

-Ma długie uszy futerko puszyste Ze smakiem chrupie marchewkę i sałaty listek. (zając) 
6. Wspólne oglądanie obrazków przedstawiających kartki wielkanocne dostępne w 

internecie. 
7. Rozmowa na temat kartek wielkanocnych. 
8. Praca plastyczna :Kartka wielkanocna 

Kartki kolorowe, klej, nożyczki, kolorowe gazety z obrazkami wielkanocnymi. Wierszyki 

wielkanocne. 
Kolorową kartkę składamy na pół . Na zewnętrznej stronie dekorujrujemy ją wdle własnego 

pomysłu  np wykonują wydzierankę onrazków z gazet. W środku kardki umieszczamy 

wybrany lub wymyślony wierszyk lub życzenia  np: 
  



Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, 

bogaty zajączek uśmiechem czaruje. 

Mały kurczaczek spełni marzenia - 

wiary, radości, miłości, spełnienia. 
  
  

 


