
Tydzień: 06.04.2020 - 10.04.2020 r. 

Materiały dla dzieci 3 i 4 letnich ( oddział I, II, III, IV) 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

Drodzy Rodzice i Dzieciaki – Przedszkolaki!  

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie „Wielkanoc”. 

Zadanie 1. 

Posłuchaj opowiadania pt. „Bajeczka wielkanocna” (autor: Agnieszka Galica): 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęty wychylać się z pączków. 

- Jeszcze chwilę - mruczały wierzbowe Kotki - daj nam jeszcze pospać, dlaczego już musimy 

wstawać? 

A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 

roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka - puk, puk! i przygrzewało mocno. 

- Stuk-stuk! - zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką. 

- Najwyższy czas - powiedziało - to dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą trawę, aż 

w bruździe pod lasem 

znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. 

 



 

- Co się stało, co się stało? - Zajączek przecierał łapką oczy.  

- Już czas, Wielkanoc za pasem - odpowiedziało Słońce - a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę 

obudzić jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? - dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? - popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

- Kogo? Kogo? - szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. I wtedy Słońce przyprowadziło do 

nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

- To już święta, święta - szumiały wierzbowe Kotki, słońce głaskało wszystkich promykami, 

nucąc taką piosenkę: 

W wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakuje na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach, 

Kiedy będzie Wielkanoc? 

Wierzbę pytają. 

Odpowiedz na pytania: 

- Co robiło słonko? 

- Kogo po kolei słoneczko zapraszało na święta?  

- Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

 

Zadanie 2. 

Zabawa ruchowa z elementem skoku „Zajączek” 

Dziecko jest zajączkiem. Skacze po pokoju skokiem zajęczym, na sygnał dźwiękowy kuli się, 

zwija się w kłębuszek i „śpi”. 

 

Zadanie 3. 

Posłuchaj i rozwiąż zagadki: 

1.Siadły na drzewie kotki puchate,   

   nie mają wąsów, nie mają łatek,                                            

   ale pazurki być może mają, 

   bo się gałązek mocno trzymają. 

 

2. Pęka jajka skorupka, 

    co to za ptaszek malutki                                          

    nagle z niej wyskakuje                                                                    

    taki śliczny żółciutki.                



 

3.Wesoło skacze po łące, 

   wąchając kwiaty pachnące, 

   a kiedy głód go dopada,  

   marchewkę na obiad zjada. 

 

4.Ma krótkie, skręcone różki, 

   i zbrojne w kopytka nóżki,  

   a także ciepłe, białe futerko,          

   nie musi spać pod kołderką.  

 

 

 

Zadanie 4. 

Obejrzyj film „Tradycyjny koszyk wielkanocny”, a dowiesz się z niego co powinno się 

znaleźć w koszyczku wielkanocnym. 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ 

 

Znaczenie potraw wielkanocnych: 

· Baranek - symbol Chrystusa – Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć. Wkładana do     

                    koszyczka figurka baranka jest zazwyczaj wykonana z cukru, czekolady lub      

                    chleba. 

· Jajka – symbol nowego, rodzącego się życia. 

· Chleb – symbol dobrobytu i szczęścia, symbol Ciała Chrystusa. 

· Sól i pieprz – symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę, 

. Wędlina - symbol dostatku, bogactwa i dobrobytu. 

. Chrzan - symbol ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok. 

 

Zadanie 5. 

Zabawa ortofoniczno – ruchowa „Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka”.  

 

  Naśladuj głosy i ruchy następujących zwierząt: 

- kurczątko: pi, pi, pi – dziecko kuca i porusza ugiętymi w łokciach rękami jak   

  skrzydełkami,  

- baranek: bee, bee, bee – dziecko czworakuje, 

- kogucik: kukuryku – dziecko stoi i uderza o uda dłońmi prostych rąk. 

 

 

Zadanie 6. 

Posłuchaj piosenki pt. „Pisanki, pisanki”. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY


Zadanie 7. 

 

Załóż hodowlę rzeżuchy - jak to zrobić, kliknij w poniższy link: 

(potrzebne Ci będą – małe szklane naczynie, wata, nasiona rzeżuchy, woda) 

 

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

 

 Zadanie 8. 

 Znajdź 4 różnice między dwoma obrazkami: 

 

 

 

 
 

 

 

Zadanie 9. 

Praca plastyczna „Zajączek” – korzystamy z dostępnych w domu materiałów. 

Pomysł na zajączka wielkanocnego znajdziesz klikając w poniższe linki: 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/04/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego-z-dziecmi.html 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

 

Zadanie 10. 

Przyjrzyj się pisankom. Naśladuj ich miny. Wskaż pisankę wesołą, wystraszoną, smutną, złą. 

Policz, ile jest pisanek. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MfCoSQRMgfk
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/04/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego-z-dziecmi.html
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8


Zadanie 11. 

Pokoloruj koszyczek wielkanocny kredkami lub online. 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/koszyk-wielkanocny-z-jajkami 

 

Zadanie 12. 

A teraz  nagroda dla naszych Milusińskich!  Zapraszamy do obejrzenia krótkiej bajki   

pt. „Wielkanoc”. 

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU 

 

 

Zadanie 13. 

Zabawy rytmiczno-ruchowe na każdy dzień: 

https://www.youtube.com/watch?v=zZmukr67LUc 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

 

 

 

Dodatkowe propozycje dla chętnych 

 

1. Praca plastyczna „Pisanki” techniką frotaż: 

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

2. Film edukacyjny  „Zwyczaje wielkanocne”: 

https://www.youtube.com/watch?v=SIyg486T0CY 

3. Obejrzyj obrazek. Powiedz, jakie wielkanocne smakołyki znajdują się na stole. 

Podziel ich nazwy rytmicznie na sylaby. 
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