
Kwiecień, tydzień 2 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

Dzień 1.  

Gipsowe pisanki 

 

   

1. Słuchanie opowiadania Agaty 
Widzowskiej Gipsowe pisanki. Cele: 
rozwijanie mowy; poznawanie 
zwyczajów wielkanocnych.  
Zabawa muzyczno - ruchowa  – Pokaż 
pisankę – dziecko porusza się po sali  
przy muzyce, gdy muzyka umilknie, 
znajduje i pokazuje na niby trzymaną w 
dłoniach pisankę, opowiada o swojej 
pisance. 
2. Odkrywanie litery f, F podczas 
kolorowania. Określanie pierwszej  
głoski w słowie farby i w nazwach 
rysunków. Cel: rozwijanie koordynacji 
wzrokowo – ruchowej. 
Zabawy ruchowe „Znajdź pisankę”, 
„Baba Jaga patrzy” 

książka, s. 58–61, 
karta pracy, cz. 3, s. 72,  
karty pracy, Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 66-67, 
zdjęcia, obrazki pisanek 
 
 

Dzień 2          

Liczenie pisanek   

1. Ćwiczenia z pisankami. Cele: 
przeliczanie i dodawanie w zakresie 
dziesięciu; poznawanie różnych 
pisanek.  
Zabawa ruchowa przy piosence „Ojciec 
Wirgiliusz”. 

2. Kolorowanka wodna – Pisanka, 
malowanie wodą. 
Zabawa badawcza „Wyczarujmy tęczę” 
– rodzic wlewa wodę do szklanego 
naczynia (około ¾) i wkłada lusterko, 
tak aby z jednej strony dotykało dna, a 

wyprawka -  kolorowanka wodna – Pisanka, karta G, karta O  
pisanki o różnych wzorach, w tym kilka par takich samych, 
obrazki dwóch koszyczków, obrazki pisanek: 6 zielonych, 4 czerwone, 5 żółtych, 4 
niebieskie, 
szklane naczynie z wodą, lusterko, latarka opcjonalnie 
 



z drugiej opierało się o ściankę. Obraca 
szklanką tak, aby promienie słońca 
wpadały na lusterko. Po właściwym 
ustawieniu, tęcza powinna ukazać się 
na suficie. Jeśli nie ma słońca, można 
użyć latarki. 

Dzień 3  
Koszyczek 
dobrych życzeń 

 

1. Zabawy rytmiczne  –  Cele: rozwijanie 
szybkiej reakcji na ustalone sygnały; 
rozwijanie umiejętności stosowania 
różnego metrum podczas rytmizowania 
tekstu lub muzyki. 
Zabawa „Ciepło – zimno” 
2. Wykonanie koszyczka wielkanocnego. 
Cele: rozwijanie sprawności manualnej; 
składanie i zaginanie papieru według 
instrukcji.  
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa 
ruchowa – Rób to co ja, zabawy 
swobodne w ogrodzie . 
 

Karty pracy, cz. 3, s. 73- 75 
wyprawka, karta 3 

obrazek pisanki dla dziecka, 

 nagranie piosenki o tematyce wiosennej, odtwarzacz CD, 

 

Dzień 4  
Potrawy z jajek 

 

1. Zabawy badawcze – Wokół jajka. Cele: 
poznawanie budowy i właściwości 
jajka; zapoznanie z ciekawostkami na 
temat pisanek.  
Zabawa ruchowa z elementem turlania 
– Rozsypane pisanki. Dziecko jest 
pisanką, Delikatnie turla się po 
podłodze w różne strony z 
zachowaniem bezpieczeństwa. 
2. Zabawy w kuchni pod hasłem: Co 
można zrobić z jajka? Cele: zapoznanie 
z tym, do czego można wykorzystać 

Karty pracy, cz. 3, s. 76, 77 

ilustracje jajek: kurze, przepiórcze, strusie,  

przedmioty i przybory kuchenne, fartuszek 

mała piłeczka imitująca jajko, łyżka, chochla 

 



jajka; przygotowanie prostych potraw z 
jajek. 
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa 
ruchowa – Podskok z klaśnięciem, 
zabawa ruchowa – Wyścig z jajkiem, 
zabawy swobodne. 
 

Dzień 5 

Śmigus-dyngus          

1. Wykonanie zadań na kp – rysowanie po 
śladach bez odrywania ręki.  
Rebus fonetyczny „Co znalazło się na 
świątecznym stole?” – różnicowanie 
pierwszej głoski w nazwach 
przedmiotów. 
Kolorowanie rysunku koszyczka 
wielkanocnego. 

2. Założenie domowego „Kącika roślin” –  
zasadzenie cebuli, wiosennych 
kwiatów, zasianie rzeżuchy, trawy w 
doniczkach. 

       Zabawy ruchowe – Gimnastyka  
      przedszkolaka, Berek , Slalom. 
 

Karty pracy, cz. 3, s. 78- 80, 
wyprawka, karta K 

doniczki z ziemią, łopatka, cebulki roślin, ziarenka rzeżuchy, trawy, konewka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywane osiągnięcia 

Dziecko: 

• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 

•  wymienia zwyczaje związane w Wielkanocą, 

• rozpoznaje i nazywa poznane litery, 

•  rysuje po śladach rysunków, 

• liczy, dodaje w zakresie dziesięciu, 



• wie, że pisanki mogą być różnie ozdabiane, 

• wykonuje papierowy koszyczek wielkanocny, 

• wymienia, z czego zbudowane jest jajko; wie, jak można odróżnić jajko surowe od jajka ugotowanego, 

• wie, jak bawiono się pisankami; do czego ich używano, 

• wymienia, do czego używa się jajek, 

• wykonuje proste potrawy z jajek, 

•  wie, na czym polega zwyczaj oblewania się wodą w drugi dzień świąt, 

• Potrafi zasadzić cebulę, zasiać rzeżuchę i trawę, podlewać rośliny. 

 

 

 


