
Czwartek 01.04.2021 

Temat tygodnia : Wielkanoc 

Temat dnia: Życzenia wielkanocne.  

 

1. Oglądanie kart świątecznych, zwracanie uwagi na powtarzające się 

motywy świąteczne (kartki do pobrania z zał. nr 1). 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Dziecko wraz z rodzicem ogląda karty świąteczne związane z Wielkanocą. 

Odnajduje na nich motywy świąteczne, nazywa je. Rodzic zachęca dziecko do 

rozmowy na temat Świąt Wielkanocnych, symboli, potraw itp. 

2. Wykonanie karty świątecznej. 

Potrzebne Wam będą: 

- kartka z bloku technicznego,  

-kredki świecowe,  

- farby plakatowe w ciemnych kolorach,  

- zaostrzony patyczek lub dłutko. 

Dziecko dokładnie koloruje całą powierzchnię kartki z bloku technicznego 

kredkami świecowymi w różnych kolorach. Następnie pokrywa kartkę farbą w 

ciemnym kolorze i odkłada do wyschnięcia. Po wyschnięciu wydrapuje wzór, 

używając zaostrzonego patyczka lub dłutka. 

Rodzic zwraca uwagę dziecku na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

posługiwania się ostrymi narzędziami.  

 



3.  Zabawy kartami świątecznymi – zajęcia matematyczne.  

Potrzebne Wam będą: 

- kartki z zał. nr 1 używane w pierwszym dzisiejszym zadaniu, 

- koperta, 

- nożyczki. 

• Na początku dziecko przelicza kartki wielkanocne oraz ilość 

poszczególnych elementów znajdujących się na nich, np. ilość pisanek na 

wybranych kartkach, wymienia kolory występujące na kartkach, szuka 

elementów łączących (cech wspólnych) na kartkach.  

• Następnie dziecko wybiera kartkę z motywem, który najbardziej mu się 

podoba. Rodzic przecina kartkę na sześć części (według własnego 

pomysłu) i wręcza ją dziecku. Zadaniem dziecka jest przeliczyć fragmenty 

i ułożyć obrazek z otrzymanych elementów. Po skończonej zabawie 

fragmenty obrazka możemy umieścić w kopercie by móc wykorzystać je 

ponownie. 

• Układanie z kart rytmu wygrywanego przez N. 

Dziecko otrzymuje 6 kart świątecznych. Rodzic wygrywa na bębenku prosty 

rytm. (przypomina, że przerwy między poszczególnymi dźwiękami należy 

zaznaczyć przez odsunięcie kart od siebie). Dziecko układa ten sam rytm, 

wykorzystując karty. Następnie wyklaskuje go lub wytupuje.  

• Układanie zadań. Wykonywanie działań matematycznych na konkretach 

(kartach świątecznych).  

Rodzic mówi dziecku zadanie: Mama postanowiła wysłać karty z życzeniami 

świątecznymi do babci Zosi, cioci Krysi, wujka Edka i pradziadka Adama. 

Dziecko układa odpowiednią liczbę kart. Niestety, zabrakło jej jednego znaczka. 

Odłożyła więc jedną kartę na bok i poszła do skrzynki pocztowej tylko z tymi, na 

których nakleiła znaczki. Ile kart mama wrzuciła do skrzynki pocztowej? 

Rodzic zachęca dziecko do samodzielnego układania i rozwiązywania zadań.  

 



 

4. Zabawy ruchowe.  

• Zabawa pobudzająco-hamująca Pąki na drzewach. 

 

Będzie Wam potrzebny: 

- tamburyn,  

- nagranie piosenki Wielkanocny poranek. 

 

Podczas odtwarzania zwrotki dziecko maszeruje swobodnie w określonym 

kierunku. Podczas przerwy w muzyce rodzic potrząsa tamburynem. Kiedy 

dźwięki stają się coraz głośniejsze, dziecko zamienia się w pąk na drzewie. 

Przechodzi do przysiadu, następnie powoli wstaje, unosząc złączone ręce nad 

głowę, powoli przenosi je na zewnątrz – pąki na drzewach rosną, pękają, 

zamieniają się w listki. Dźwięki stają się coraz cichsze, dziecko przechodzi powoli 

do przysiadu – listki idą spać. 

 

• Zabawa ruchowa Turlające się jajo. 

Dziecko kładzie się na dywanie (jest pisanką). Turla się we wskazaną przez 

rodzica stronę, np. w stronę okna, w stronę drzwi. Uważa, aby nie zderzyć się z 

jakimś przedmiotem, meblem bo wtedy pisanka może pęknąć. Jeśli tak się stanie 

(dziecko zderzy się), rodzic podchodzi do dziecka, sprawdza, czy pisanka jest 

cała, lekko naciskając dziecko w rożnych miejscach. Stwierdza, że wszystko jest 

w porządku, i zabawa toczy się dalej. 

5. Samodzielne formułowanie życzeń. Zachęcanie do wysyłania kart 

świątecznych do bliskiej rodziny i znajomych. 

(Do tego zadania wykorzystujemy karty świąteczne wykonane przez dziecko  

w części I dnia. ) 

Rodzic nawiązuje do tradycji wysyłania kart świątecznych. Dziecko podejmuje 

decyzje, do kogo chciałoby wysłać kartkę. Próbuje  formułować życzenia, które 

rodzic zapisuje na kartce wykonanej przez dziecko w części I dnia. Następnie 

pyta, co należy zrobić, aby karta trafiła do adresata (zaadresować, nakleić 

znaczek, wrzucić do skrzynki pocztowej). Zachęca, aby dziecko wspólnie z nim 

wysłało kartę do wybranej osoby. 

 



 

 

6. Utrwalanie piosenki Wielkanoc. 

 

1. Gdy przychodzi do nas wiosna, 

ciepła, uśmiechnięta, 

to przychodzą razem z wiosną 

wielkanocne święta. 

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta. 

Święta, święta, wielkanocne święta. 

 

2. Barwne palmy wielkanocne 

pysznią się w wazonie, 

jajka w różne piękne wzorki 

są przyozdobione. 

Ref.: Święta, święta... 

 

3. Jest koszyczek ze święconką, 

w nim kilka pisanek, 

chleb, kiełbasa, chrzan i jajka, 

cukrowy baranek. 

Ref.: Święta, święta... 

 

4. W poniedziałek wielkanocny 

jest świetna zabawa. 

Śmigus-dyngus wszystkich wodą 

leje już od rana. 

Ref.: Święta, święta… 


