
Dzień dobry przedszkolaki 

 

Temat tygodnia: „Wielkanoc” 

Temat dnia : „Wielkanocny koszyczek” 

 

1. Dzisiejszy dzień zaczniemy od porannej gimnastyki przy piosence! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

Źródło: youtube 

 

2. Rozwiąż zagadki związane ze Świętami Wielkanocnymi. Porozmawiaj z mamą i wspólnie 

ustalcie, które z tych produktów włożycie do swojego koszyczka. Co jeszcze tam się 

znajdzie?  

 

Choć zniosła ją bura kurka, 

wygląda tak, jak laurka. 

Tkwi w wielkanocnym koszyku, 

święconce dodając szyku. 

 

Ten prawdziwy na śniadanie 

wychodzi na łąkę. 

Ten cukrowy raz do roku 

ozdabia święconkę. 

 

Bardzo sympatyczny symbol wielkanocny 

Co ma długie uszy i jest bardzo skoczny. 

 

Co to za gałązka, 

co kotków ma bez liku 

i chociaż nie zamruczy – 

miła jest w dotyku? 

Jest pyszna i słodka, lukrem polana, 

na Wielkanocnym stole czeka na nas od rana 

W piekarni piekarz go wypieka, 

by potem na nas w sklepie czekał, 

świeżutki, całkiem już gotowy, 

pszenny, na miodzie lub razowy. 

Smaczna to odmiana mięsa. 

W sklepie kroi ją maszynka. 

Zjadamy ją na śniadanie. 

Lubicie ją? To jest … . 

Wydobywa się ją z ziemi, lecz kupuje w sklepie. 

Gdy jej dodasz do potrawy, to smakuje lepiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


W Wieliczce się wszędzie z nią spotkasz 

i w morzu też jest, rozpuszczona. 

Nie kwaśna, nie gorzka, nie słodka, 

no, jakże nazywa się ona? 

 

3. A teraz zapraszamy was do wykonaniu kilku ćwiczeń gimnastycznych. Wykonamy te z 

poniedziałku. Przygotujcie sobie zawiązany długi szalik lub apaszkę, piłkę i do dzieła 

 

 „Skaczące żabki”. Dziecko stoi na linii oznaczonej jako start i na sygnał rodzica skacze do 

końca /linia mety, naśladując żabki. Po drodze wykonuje obrót, przechodzi przez związany  

szalik lub apaszkę/koło hula hop  wita się z towarzyszącym rodzicem noskami.  

  „Zające na łące”. Dziecko robi przysiad, opiera ręce na podłodze i skacze jak zając do 

wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonuje obrót, przechodzi przez szalik i wita się    z 

towarzyszącym rodzicem ogonkami.  

 „Ćwicz, jak mówię”. Dziecko staje naprzeciwko rodzica. Rodzic rzuca piłkę do dziecka i 

mówi, np.: Rzuć, kucając, rzuć miedzy nogami, rzuć nad głową itp. Dziecko wykonuje 

polecenie i mówi, w jaki sposób ma rzucić piłkę rodzic.  

 Kaczuchy. Rodzic włącza nagranie piosenki Kaczuchy, dziecko tańczy naśladując 

kaczuszki. 

https://www.youtube.com/watch?v=x5SzdGoOw2o /źródło youtube 

4. Posłuchajcie piosenki pt: Kłótnia w koszyku – chyba to coś znajomego? Zapamiętaj słowa 

i melodię. 

https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI / źródło youtube 

 

 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku  

Gdy się pokłóciły zwierzątka w koszyku  

Żółciutkie kurczątko, bielutki baranek  

Brązowy zajączek i kilka pisanek  

 

Kurczątko piszczy pi pi pi  

Baranek beczy be be be  

Zajączek skacze kic kic kic  

Pisanki wesoło śmieją się  

 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami  

Jestem najpiękniejszy, przyznajcie to sami  

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki  

Falujące piórka, tak jak u papużki  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5SzdGoOw2o
https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI


Co ty opowiadasz - dziwi się baranek  

Jestem cały z cukru, mam cukrową mamę  

Dzieci na mój widok bardzo się radują  

I z mojego grzbietu cukier oblizują  

 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło  

Jestem z czekolady - opowiada w koło  

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci  

Już na sam mój widok dzieciom ślinka leci  

 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka  

Dziwi się pisanka zielona jak łąka  

Dziwią się pisanki żółte i czerwone  

Różowe, brązowe, szare posrebrzone 

 

Odpowiedz teraz na pytania 

 Kto gościł w wielkanocnym koszyku?  

 O co pokłóciły się zwierzątka?  

 Jaki kolor miały pisanki w koszyku? 

 

5. Dokończ  zdania w inny sposób jak w piosence: Żółty jak… 

Brązowy jak…. 

Czekoladowy jak… 

Bielutki jak… 

 

6. Rozwiąż  zadania. Spróbuj samodzielnie dokonać zapisu.  

Mama wraz z dziećmi ozdabiała jajka. Mama ozdobiła 5, Julka 3, a jej brat, Staś 2. Ile jajek 

ozdobiła rodzina? 

Staś i Julka układali pisanki w koszyczku. Niestety chłopiec włożył jajka nieostrożnie i 

stłukł 3. Ile jajek zostało w koszyczku? 

Do śniadania zasiądzie mama, tata, Julka i Staś. Sprawdź czy jajek starczy dla każdego 

członka rodziny? 

           
 

 

 

 

 

 



7.  Wykonaj ćwiczenia ze strony 41 b  

Znajdź  fragmenty ilustracji i zakreśl  je pętlą, napisz po śladzie wyrazy 

 

8.  Wielkanocny koszyczek – praca plastyczna. Przygotuj sobie kartkę, kreski, nożyczki, 

klej, reklamy sklepowe 

Narysuj na środku kartki koszyczek, możesz do pięknie przyozdobić. Następnie z reklam 

sklepowych wytnij te produkty, które chciałbyś do niego włożyć i przyklej je dookoła 

koszyczka. Możesz zrobić zdjęcie i przysłać go nam. 

 

9. A teraz weź Księgę zabaw z literami. Obejrzyj dokładnie ilustracje ze strony  60-61, 

odpowiedz na zamieszczone tam polecenia. Przeczytaj zdania. 

 

10. Ułóż puzzle  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/354261-pisanki-wielkanocna 

 

11. Przygotuj wspólnie z mamą na kolację pastę jajeczną 

 

 
 

 4 jajka ugotowane na twardo 

 sól i świeżo zmielony czarny pieprz 

 2 łyżki majonezu 

 Do wyboru rzeżucha, szczypiorek, rzodkiewka, natka pietruszki. 

Jajka ugotować na twardo (ok. 6 minut licząc od momentu zagotowania się wody), następnie pokroić w 

kosteczkę lub rozgnieść widelcem, ostudzić. Przyprawić solą i pieprzem, wymieszać z majonezem. Możesz 

dodać takie dodatki jakie lubisz. Smacznego. 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/354261-pisanki-wielkanocna

