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Kwiecień, tydzień 2. Wielkanoc 

Dzień 1. Koszyczek wielkanocny  

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

„ Koszyczek”- Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej. Prezentowanie obrazków 

z elementami koszyczka wielkanocnego. Wyjaśnienie symboliki.( prezentacja) 

„Wielkanoc” Rozmowa kierowana na podstawie wiersza  A. Widzowskiej. 

Wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy. 

Przedświąteczne porządki – zabawa ruchowo naśladowcza. 

Zabawy umuzykalniające. 

 Prezentacja 

multimedialna 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 2. Kraszanki, Pisanki 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

Rozmowa o pisankach i kraszankach. – wprowadzenie do tematu 

„Sensoryczna Pisanka”- dzieci ozdabiają pisankę przyprawami dostępnymi w 

domowej kuchni. Rozwijanie zdolności manualnych, pobudzanie zmysłu 

węchu.  

Zabawa sprawnościowa Uwaga! Pisanki!- spacer z jajkiem na łyżce.  

Zabawy ogólnorozwojowe. 

 Obrazki przedstawiające 

kraszanki/ pisanki 

Rysunek pisanki, 

przyprawy: curry, pieprz, 

ziele angielskie, liść 

laurowy, majeranek, 

natka pietruszki 

Jajko ( najlepiej 

ugotowane na twardo) 

łyżka  

 

 

Dzień 3. Zwierzątka z wielkanocnego koszyczka 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

Figury geometryczne – rozpoznawanie i nazewnictwo przedstawionych figur 

geometrycznych. (Koło, kwadrat, trójkąt).  

Zabawa ortofoniczna – Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka.  

Zwierzątko z koszyczka- Kurczaczek lub  owieczka.. Dzieci z kółek żółtego albo 

białego robią zwierzątko. Przyklejają nos z papieru kolorowego. Rysują oczka.  

Zabawy umuzykalniające.  

 Wycięte figury 

geometryczne 

Figurki lub obrazki 

zwierzat z koszyczka 

Papier kolorowy,  

nożyczki, flamaster 

 

 



 

Dzień 4. Wielkanocne kolory 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

„Wielkanocne kolory” Rozmowa z dziećmi w oparciu o wiersz D. Gellner ”, 

ilustracje i własne doświadczenia 

Praca Indywidualna – Wielkanocne motywy. Malowanie placami kolorowych 

szalczków na rysunkach jajek Kończenie kolorowania już zaczętych jajek.  

Zabawy ogólnorozwojowe. 

 

Wyprawka plastyczna 

karta8. 

Zdjęcia obrazki 

rekwizytów 

świątecznych. 

Chusteczki, farby  

 

 

Dzień 5.  

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

Rozwiązywanie zagadek E. Stadtmuller- Co znajduje się na wielkanocnym 

stole? 

Skaczące piłeczki – zabawa ruchowa. 

Oglądanie bajki – Domowe przedszkole – Świąteczne zwyczaje- Wielkanoc. 

Poznanie tradycji świątecznych. 

Kolorowanka- palma wielkanocna  

  piłka 

Odtwarzacz do oglądania 

bajki. 

Kolorowanka palmy, 

kredki 

 

 

 


