
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej od 29.03. do 02.03.2021r. 

w grupie II „Papryczki” 

Nauczyciele: Edyta Górka, Edyta Wołowiec, Marta Gawryluk 

 

 

Tematy kompleksowe: 

1. Wielkanoc 

Kwiecień, tydzień 1. Wielkanoc 

Dzień 1. Wielkanocny stół 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, wyprawka Środki dydaktyczne Uwagi 

I.   Oglądanie pisanek. Dowolny taniec przy piosence Wielkanocny 
koszyczek. Zestaw zabaw ruchowych – nr 25. Utrwalanie techniki 
prawidłowego mycia rąk przed śniadaniem. 

II. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Wielkanoc, rozwój mowy, 
poznawanie symboli związanych z Wielkanocą. Zabawa 
orientacyjno-porządkowa Baranki. Zabawy umuzykalniające przy 
pianinie. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa 
Jajecznica, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej Jajka na 
łyżce. Czynności porządkowe przed obiadem.  

III. Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Słuchanie 
ciekawostek na temat Wielkanocy. Ćwiczenia analizy i syntezy 
wzrokowej. Zabawa ruchowa Podrzucone jajko.  

   

 
Przewodnik Os. A+, cz. 3, s. 100 
 
Karta pracy, cz. 2, nr 20 

Piosenka Wielkanocny 
koszyczek, odtwarzacz CD, 
wiersz Agaty Widzowskiej 
Wielkanoc, pisanki, sylwety 
pisanek w różnych kolorach, 
kartki świąteczne pocięte na 
części, dwie łyżki, jajka 
ugotowane na twardo, dwie 
skakanki, kasztany, karta 
pracy, cz. 2, nr 20, tablica 
demonstracyjna nr 52 

 

 
 
 
 



Dzień 2. Liczymy kurczątka 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, wyprawka Środki dydaktyczne Uwagi 

I.   Sianie do ziemi zboża i rzeżuchy oraz wysiewanie ich na podłoże z 
mokrej waty. Umieszczanie posianych roślin w kąciku przyrody. 
Obserwowanie wzrostu roślin. Zestaw zabaw ruchowych – nr 25. 

II. Ćwiczenia w liczeniu – Na wiejskim podwórku, rozwijanie 
umiejętności liczenia. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem 
rymowanki. Zabawy ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej. 
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa z chustą animacyjną 
Świąteczne odwiedziny, zabawy swobodne na urządzeniach 
znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.  

III. Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Rysowanie 
po śladzie bez odrywania kredki od kartki. Kolorowanie rysunku. 
Rysowanie po śladach rysunków jajek, z powtarzaniem tekstu za 
nauczycielem. Zabawa orientacyjno-porządkowa Kura i kurczęta.  

 
Przewodnik Os. A+, cz. 3, s. 109 
 
Karta pracy, cz. 2, nr 22 

Zboże, nasiona rzeżuchy, 
wata, doniczka z ziemią, 
pięć kartonowych dużych 
sylwet pisanek, surowe 
jajko, chusta animacyjna, 
bębenek, kawałki kartonu 
formatu A4, nagrania 
wybranej piosenki, 
odtwarzacz CD, woreczki, 
tablica demonstracyjna nr 
53, budzik  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dzień 3. Wielkanocne zające 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, wyprawka Środki dydaktyczne Uwagi 

I.   Ćwiczenie percepcji wzrokowej – Połówki pisanek. Zestaw zabaw 
porannych z zestawu zabaw ruchowych nr II. Czynności higieniczne 
przed śniadaniem.  

II. Wielkanocne zające - zabawy plastyczne, odrysowywanie dłoni i 
składanie sylwety zająca, rozwijanie sprawności manualnej. 
Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Niesiemy pisanki. 
Zabawy umuzykalniające przy pianinie. Zabawy na świeżym 
powietrzu: spacer w pobliżu przedszkola – oglądanie 
udekorowanych wystaw; zabawa ruchowa z elementem skoku – 
Zajączki wielkanocne.  

III. Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Dowolny 
taniec przy piosence Wielkanocny koszyczek. Rytmiczne dzielenie 
(na sylaby) nazw obrazków związanych tematycznie z Wielkanocą. 
Zabawa inscenizowana z wykorzystaniem wiersza Kokoszka.  

 
Przewodnik Os. A+, cz. 3, s. 105 
 
Karta pracy, cz. 2, nr 21 
Wyprawka, karta E 
 
„Ćwicz razem z nami 
przedszkolaku”  

Wiersz Kokoszka, piosenka 
Wielkanocny koszyczek, 
odtwarzacz CD, kolorowe 
mazaki, trzy obrazki pisanek 
– pocięte, w kopertach (dla 
każdego dziecka), klej, 
kartki, kolorowe krążki, 
małe piłeczki, kartki 
świąteczne, obręcze, 
dzwonki, obrazki związane 
tematycznie z Wielkanocą, 
bębenek, budzik, tamburyn  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dzień 4. Kolorowe pisanki  

Sposób realizacji Książka, karty pracy, wyprawka Środki dydaktyczne Uwagi 

I.   Wykonywanie kurczątka. Zestaw zabaw ruchowych – nr 25. 
Recytowanie przez chętne dzieci wiersza A. Widzowskiej 
Wielkanoc. Utrwalanie techniki prawidłowego mycia rąk.  

II. Kolorowe pisanki - zabawy badawcze, otrzymywanie naturalnych 
barwników wykorzystywanych do barwienia pisanek. Pisanka czy 

kraszanka? - film edukacyjny. Zabawa rytmiczno-ruchowa Pisanki. 

Zabawy ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej. Zabawy na 
świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Kwoka i kurczaki, zabawy 
swobodne na urządzeniach z ogrodu przedszkolnego. Czynności 
higieniczne przed obiadem.  

III. Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej. 
Wykonywanie dużych pisanek. Zabawa rytmiczno-ruchowa Pisanki. 
Zabawy swobodne w wybranych kącikach.  

 
Przewodnik Os. A+, cz. 3, s. 111 
 
 

Wiersz Doroty Gellner 
Pisanki, nagranie wybranej 
melodii, piosenka 
Wielkanocny koszyczek, 
odtwarzacz CD, natka 
pietruszki, burak, cebula, 
marchew, kapusta 
czerwona, ziarna kawy, 
słoiki z wodą, film 
edukacyjny: Pisanka czy 
kraszanka?, kredki, kartki, 
kartki z rysunkami 5 jajek 
(dla każdego dziecka) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dzień 5. Wielkanocna niespodzianka 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, wyprawka Środki dydaktyczne Uwagi 

I.   Masażyk relaksacyjny. Zabawa logopedyczna - Porządki Pana 
Języczka. Zestaw zabaw ruchowych z zestawu zabaw porannych nr 
III. Czynności porządkowe i higieniczne przed śniadaniem.  

II. Historyjka obrazkowa Wielkanocna niespodzianka, rozwijanie 
myślenia przyczynowo-skutkowego. Zabawa matematyczno-
ruchowa Kury i pisanki. Kury i kurczątka – ćwiczenia ortofoniczne. 
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawy z chustą animacyjną 
Wesoła pisanka, zabawa z elementem rzutu – Celuj w mur. 
Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w szatni.  

III. Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawa 
Wędrująca pisanka. Odszukiwanie w naklejkach zdjęć skowronka i 
przebiśniegów. Naklejanie ich w określone miejsca.  

 

 
Przewodnik Os. A+, cz. 3, s. 114 
 
Karta pracy, cz. 2, nr 23 
 
„Ćwicz razem z nami 
przedszkolaku”  

Wiersz Krystyny Datkun-
Czerniak Kurka, bębenek, 
tamburyn, teksty zagadek, 
kartki, kredki, pięć sylwet 
kur z różną liczbą kropek (od 
1 do 5), kartonowe sylwety 
pisanek z określoną liczbą 
wzorków, łyżka, pisanka, 
chusta animacyjna, 
styropianowe jajko, 
tekturowe pudełka, piłka, 
tablica demonstracyjna nr 
54, budzik 

 

 


