
TYGODNIOWA  TEMATYKA:  „Wielkanoc” 

PONIEDZIAŁEK    29.03.2021r. 

Temat:      Wielkanoc za pasem. 

 

1. ,,Pisanki” – zabawa w parach. Dziecko udaje jajko – ,,zamyka się”, tworząc 

kulę, rodzic próbuje ostrożnie je otworzyć (może np. łaskotać).                          

Po otwarciu następuje zmiana ról. 

2. ,,Wielanoc kojarzy mi się z ...” – kończenie zdania.  

3. ,,Moje święta” – rozmowa na temat Wielkanocy inspirowana 

doświadczeniami dzieci. Rodzic zadaje pytania: 

Z kim spędzacie święta? Jak się przygotowujecie do Wielkanocy? Jakie znacie 

potrawy związane z tymi świętami? Co lubicie w Wielkanocy? 

Czego nie lubicie?  

4. Praca z KP3.34a – ćwiczenie logicznego myślenia, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych i percepcji wzrokowej. 

5. ,,Palmy wielkanocne” – omawianie wyglądu palm oraz tradycji ludowych 

związanych z ich święceniem. R. przekazuje dzieciom ciekawostki: 

- Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa  

na osiołku do Jerozolimy. Na powitanie ludzie machali gałązkami z drzewa 

palmowego. 

- Niedziela Palmowa była nazwana ,,Kwietną” lub ,,Wierzbową”, bo w Polsce 

gałązki palmowe zastępowano gałązkami wierzby, przystrajano je kwiatami, 

bukszpanem,  wstążkami. 

- Największe palmy w Polsce wykonuje się na Krupiach we wsi Łyse (mają 

kilka metrów wysokości). 

- Palmy mają chronić ludzi i domy przed chorobami i złem (tradycyjnie 

trzyma się je w domu do następnego roku). 

- Poświęconą palmą dotykano kiedyś domowników, a w szczególności dzieci, 

aby były posłuszne i zdrowe. 

6. Pokaz różnych palm na zdjęciach (żywych i z bibuły) – omówienie  

 przez dzieci różnic i podobieństw między nimi. /załącznik 1/ 

7. Wspólne wykonanie palmy z krepiny. /krepina, materiały potrzebne               

do wykonania palmy/ 

8. Słuchanie wiersza Bożeny Formy ,,Wielanoc”  

 

 

 



,,Wielkanoc” 
 

Święta za pasem, 

do pracy się bierzemy, 

mazurki i baby 

smaczne upieczemy. 

Pisanki, kraszanki 

razem dziś robimy, 

wszystkie kolorowe, 

bardzo się cieszymy. 

Upiekliśmy z ciasta, 

baranka, zajączka, 

z posianej rzeżuchy 

będzie piękna łączka. 

W glinianym wazonie 

bazie i żonkile, 

a na nich z papieru 

kurczątka przemiłe. 

 

9. ,,Pisankowy dyrygent” – nauka piosenki i zabawa dramowa inspirowana 

piosenką ,,Bajkowe pisanki”. 

BAJKOWE PISANKI - YouTube 

Po wysłuchaniu piosenki dzieci opowiadają, o czym była, następnie wybierają postać 

 lub czynność , którą będą prezentować (np. skakanie zajączka, kurka/gdakanie, 

baranek/beczenie, malowanie pisanek, rosnąca rzeżucha, oblewanie na dyngusa).  

Zabawa w dyrygenta - dziecko kredką (imitującą batutę) dyryguje wielkanocną orkietrą 

podczas piosenki ,,Bajkowe pisanki”. 

 

A żebyście się za bardzo nie nudzili popołudniem , mamy dla Was 

kolejne zadania. 

1. ,,Kartki dla rodziny” – praca plastyczna z wykorzystaniem kółek, 

tworzenie kartek dla rodziny. Dzieci na kolorowych kartkach odrysowują 

małe talerzyki, nakrętki (kółka różnej wielkości). Wycinają je i nacinają  

w jednym miejscu (promień koła). Zginają skrzydełka kurek. Dorysowują 

nóżki, dzioby i oczy. Chętne dzieci w środku kartki piszą  

WESOŁYCH ŚWIĄT. 

2. ,,Kura i kurczątko” – zabawa ruchowa, ćwiczenie reakcji na sygnał.  

Kurczątko biega na paluszkach przy dowolnej muzyce, wołając: pi,pi,pi. 

Gdy muzyka cichnie, szuka kury, która zaczyna biegać, krzycząc:ko,ko. 

 

 

Pozdrawiamy.  Nauczycielki grupy  MOTYLKI  

https://www.youtube.com/watch?v=qT4hdSDVzSQ


/Załącznik 1/ 

 

 

 



 

 

 


