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WIELKANOC 
PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT Zestaw dwiczeo gimnastycznych nr 29 – 

rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.  
 
 „Tyle samo, mniej, czy więcej wody” – 
rozwijanie umiejętności matematycznych, 
doskonalenie umiejętności prowadzenia 
zabaw badawczych, zapisywania obserwacji w 
dostępny sposób.  
 
 „Przygotowania do świąt” rozwijanie 
umiejętności dramowych i teatralnych, 
wyrażania swoich myśli gestem, odróżniania 
fikcji od rzeczywistości, dwiczenie 
umiejętności publicznych występów.  
 
Bajeczka wielkanocna, „Wielkanocny telefon”, 
„Symbole Wielkiej Nocy” – rozwijanie pamięci 
słuchowej, słuchu fonematycznego, wdrażanie 
dzieci do uważnego słuchania utworu i 
wypowiadania się na jego temat.  
 
Praca z KP3.40a i KP3.40b – dwiczenie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
doskonalenie sprawności małej motoryki, 
rozwijanie wyobraźni, umiejętności 
rozpoznawania liter i czytania prostych 
wyrazów, przeliczanie na konkretach, 
porównywanie zbiorów. 

WIELKANOCNE TRADYCJE „Wielkanocna zabawa” – rozwijanie 
umiejętności dramowych i teatralnych, 
wyrażania swoich myśli gestem, odróżniania 
fikcji od rzeczywistości, dwiczenie umiejętności 
publicznych występów.  
 
 „Wielkanocne zwyczaje” – poszerzanie słownika 
czynnego dzieci o nazwy związane ze świętami 
Wielkanocnymi, doskonalenie umiejętności 
wypowiadania się na określony temat, czekania 
na swoją kolej.  
 
Śmigus-dyngus – rozwijanie sprawności 
motorycznej, doskonalenie umiejętności 
parateatralnych, dwiczenie umiejętności 
odróżniania świata realnego od fikcji.  
 
 „Kaszubskie nuty” – doskonalenie umiejętności 



uważnego słuchania utworu i rozumienia jego 
treści, doskonalenie pamięci słuchowej, 
rozpoznawanie niektórych słów w języku 
kaszubskim.  
 
Praca z KP3.41a – rozwijanie pamięci słuchowej, 
słuchu fonematycznego, wdrażanie dzieci do 
uważnego słuchania utworu i wypowiadania się 
na jego temat, poszerzanie słownika czynnego 
dzieci o słowa z języka kaszubskiego. 
 

WIELKANOCNY KOSZYCZEK Legenda o białym baranku – doskonalenie 
umiejętności uważnego słuchania tekstu i 
wypowiadania się na temat jego treści, 
rozwijanie percepcji słuchowej, pamięci 
słuchowej i słuchu fonematycznego.  
 
Wielkanocna piosenka –umiejętności wyrażania 
ruchem treści piosenki, doskonalenie 
umiejętności przeliczania na zbiorach 
zastępczych.  
 
 „Co włożymy do koszyczka?” – kształcenie 
kompetencji językowych. „Koszyczek 
wielkanocny” – przestrzenna praca plastyczna z 
wykorzystaniem W44, rozwijanie sprawności 
manualnej, wrażliwości estetycznej, 
umiejętności działania zgodnie z instrukcją 
obrazkową.  
 
 „Złodziej jajek” – doskonalenie umiejętności 
orientacji w budowie ciała, integracja grupy, 
wytwarzanie atmosfery bezpieczeostwa.  
 
Praca z KP3.41b – doskonalenie percepcji 
wzrokowej, dwiczenie koordynacji wzrokowo-
ruchowej, doskonalenie sprawności 
grafomotorycznej. 
 

NA ŚWIĄTECZNYM STOLE Zestaw dwiczeo gimnastycznych nr 29 – 
rozwijanie sprawności fizycznej dzieci 5.  
 
Wielkanocny stół – poszerzanie słownika 
czynnego dzieci o nazwy związane ze świętami 
Wielkanocnymi, doskonalenie umiejętności 
wypowiadania się na określony temat, czekania 
na swoją kolej, rozwijanie pamięci słuchowej, 
słuchu fonematycznego, wdrażanie dzieci do 
uważnego słuchania utworu i wypowiadania się 
na jego temat.  
 



„Wielkanocne obliczenia” – rozwijanie 
umiejętności matematycznych.  
 
„Zastawianie wielkanocnego stołu” – kształcenie 
umiejętności klasyfikowania przedmiotów 
według wybranego kryterium, liczenia 
przedmioty, odnajdywania i wymieniania różnic 
między przedmiotami, wypowiadania się na 
temat ilustracji.  
 
Praca z KP3.42a i KP3.42b – rozwijanie 
sprawności manualnej, kolorowanie ilustracji 
zgodnie z kodem. 

PISANKI, KRASZANKI, MALOWANE JAJA Bajka o pisankach – doskonalenie umiejętności 
uważnego słuchania tekstu. „Nie tylko pisanki”− 
poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy 
tradycyjnie wykonanych pisanek, doskonalenie 
umiejętności wypowiadania się na określony 
temat, czekania na swoją kolej.  
 
 „Nasze pisanki” – zabawa plastyczna, 
rozwijanie małej motoryki.  
 
„Kto zbierze najwięcej pisanek do koszyczka” – 
rozwijanie dużej motoryki, koordynacji 
wzrokowo-słuchowo-ruchowej.  
 
 „Pisanki” – doskonalenie umiejętności 
klasyfikowania przedmiotów według wybranego 
kryterium, liczenia przedmiotów.  
 
Praca z KP3.43a i b – doskonalenie umiejętności 
logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności 
odczytywania prostych wyrazów, dwiczenie 
słychu fonematyczne�go, sprawności 
grafomotorycznej. 

 


