
Wkrótce Wielkanoc 

Dzień 1 Czas na porządki 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

II  

1. Praca z utworem literackim – wiersz M. Terlikowskiej „Każdy po 

sobie sprząta”. Formułowanie odpowiedzi na pytania do wiersza. 

Rozmowa o obowiązkach dzieci, tworzenie listy obowiązków domowych. 

Ćwiczenia gimnastyczne – aplikacja Wordwall. Zabawy i ćwiczenia z 

literą ł. Cel: zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną (5-latki) i 

pisaną (6-latki). 

2.  Zabawy umuzykalniające przy akompaniamencie pianina. Nauka słów 

piosenki „Koszyczek wielkanocny” ; rozwijanie umiejętności wyrażania 

muzyki ruchem. 

 

Przygotowani

e..., s. 38, 

 Litery i 

liczby, s. 72, 

73 

wiersz M. Terlikowskiej, 

 

https://czasdzieci.pl/czytanki/

id,677ad-

maria_terlikowska_kazdy.ht

ml 

https://wordwall.net/pl/resour

ce/1069314/gimnastyka-

przedszkolaka 

 

 

 

 

 

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,677ad-maria_terlikowska_kazdy.html
https://czasdzieci.pl/czytanki/id,677ad-maria_terlikowska_kazdy.html
https://czasdzieci.pl/czytanki/id,677ad-maria_terlikowska_kazdy.html
https://czasdzieci.pl/czytanki/id,677ad-maria_terlikowska_kazdy.html
https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka
https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka
https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka


Dzień 2  Symbole świąt wielkanocnych 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

II  

1. „Figury”- zagadki matematyczne.  „Figury  przeglądają  się  w  

lusterku”  –  obserwacja – zabawy z elementami „Dziecięcej 

matematyki”- E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.  Rozwijanie  intuicji  

geometrycznych, „Figury” – zabawa w przestrzeni, tworzenie kształtów.  

 

2.  Ćwiczenia gimnastyczne- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

(1) Ćwiczenia z gimnastyki - klatka piersiowa i kolana - YouTube 

 

Karty pracy 

cz. 3., s. 55-

56 

Litery i liczby 

s. 67 (6-latki) 

Zagadki matematyczne 

1. Cztery kąty proste 

i jeszcze do tego, 

cztery równe boki, 

co to jest kolego? (kwadrat) 

 

2. Ma je auto, rower, motor, 

hulajnoga ma je też. 

Jaka będzie to figura, 

na pewno już wiesz. (koło) 

 

3. By zbudować tę figurę, 

weź patyczki trzy. 

Połącz je końcami z sobą 

i jej nazwę powiedz w mig. 

(trójkąt) 

 

4. Dwa długie, a dwa krótkie, 

w sumie cztery boki ma. 

Cztery kąty, wszystkie proste, 

czy już wiesz, jak się 

 

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


nazywa? (prostokąt) 

 

Po każdej odgadniętej 

zagadce prosimy dziecko o 

wyszukanie w najbliższym 

otoczeniu przedmiotów o 

danym kształcie.  

 

Figury przyglądają się w 

lusterku 

Co będzie potrzebne: 

- kwadrat 

- prostokąt 

-trójkąt  

 

Zadania dla dzieci: 

1. Weź kwadrat i przyłóż go 

do lusterka tak, by wyglądał 

jak prostokąt 

2. Weź prostokąt i przyłóż 

tak, aby wyglądał jak kwadrat 

3. Weź trójkąt i przyłóż go 

tak, aby wyglądał jak 

kwadrat. 

 

Piłka 



 

 

Dzień 3  Palmy wielkanocne 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

II  

1.  „Bazie  i  palma”  –  słuchanie  bajki U. Kamińskiej,  rozmowa  na  

podstawie  jej  treści. Zapoznanie z tradycjami związanymi z palmami 

wielkanocnymi w oparciu o film edukacyjne. „Kartka wielkanocna”- 

wykonanie kartki dla bliskich. Doskonalenie techniki cięcia oraz sklejania 

według instrukcji. Rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci. 

2.  „Wielkanoc”- zabawy umuzykalniające. Poznanie słów i melodii 

piosenki, nauka piosenki. Zabawy muzyczno-ruchowe przy 

akompaniamencie pianina. 

 

 

Wyprawka 

karta 19 

Karty pracy 

cz. 3 s. 59 

Litery i liczby 

(6-latki) s. 74-

75 

Bajka U. Kamińskiej „Bazie i 

palma” 

(1) Palma wielkanocna - 

polska tradycja - 

YouTube 

Kata 19 z wyprawki, kartka  

A4 żółta, klej, nożyczki, 

flamastry 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=41Z6kXNPMc0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=41Z6kXNPMc0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=41Z6kXNPMc0&t=1s


Dzień  4 Wielkanocny koszyk 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

II  

1.  „Wielkanocny  koszyczek”  –  rozmowa  z  dziećmi.  Poznanie  

symboliki elementów w koszyku wielkanocnym, budowanie wypowiedzi. 

Poznanie wielkanocnych zwyczajów. Oglądanie prezentacji 

multimedialnej. Wykonanie pisanki według własnego pomysłu. 

 

2.  Ćwiczenia gimnastyczne- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

 

Karty pracy 

cz. 3, s. 58 i 

60 

Wielkanocny koszyczek- 

prezentacja multimedialna.  

Wydmuszki, serwetki 

decoupage, klej, tasiemki, 

flamastry lub farby 

Pomysły na pisanki: 6 

najciekawszych pomysłów na 

pisanki [INSPIRACJE] - 

Mjakmama.pl 

(mjakmama24.pl)  

Piłka 

 

 

 

 

 

https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/pomysly-na-pisanki-6-najciekawszych-pomyslow-na-pisanki-inspiracje-aa-pwGZ-f8Ge-vj4i.html
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https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/pomysly-na-pisanki-6-najciekawszych-pomyslow-na-pisanki-inspiracje-aa-pwGZ-f8Ge-vj4i.html


Dzień 5 Wielkanocne przysmaki. 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

II  

1. Jestem bezpieczna/y w kuchni" – rozmowa z dzieckiem o tym, jak 

należy bezpiecznie zachowywać się w kuchni. Określanie co dziecko 

może robić samodzielnie, a co wyłącznie pod opieką rodziców. 

Wskazywanie urządzeń elektrycznych w kuchni. "Wielkanocne 

potrawy"- rozmowa z dziećmi na temat potraw i wypieków, które 

zagoszczą na rodzinnym stole. Ustalenie w jaki sposób dziecko może 

uczestniczyć w kuchennych przygotowaniach. Dla chętnych: 

gotowanie/pieczenie z mamusią lub tatusiem 

2.  Zabawa badawcza: Czy kakao w proszku zmieszane z mąką, solą lub 

cukrem zmieni ich barwę? Co się stanie, gdy doda się trochę wody? 

Masażyk: "Placek babci" Źródło: https://loogomowa.pl/dzieciece-

masazyki/ 

 Babcia placek ugniatała, (naciskamy plecy dziecka płasko ułożonymi 

dłońmi) wyciskała, wałkowała (ściskamy dziecko za boki, przesuwamy 

płasko obie dłonie jednocześnie) raz na prawo, raz na lewo (przesuwamy 

dłonie w odpowiednich kierunkach) Potem trochę w przód i w tył, żeby 

 

 

Karty pracy 

cz. 3, s. 57 i 

61 

 

 

Kakao, mąka, sól, cukier, 

woda, miska/pojemnik 

https://loogomowa.pl/dzieciec

e-masazyki/ 

 

https://loogomowa.pl/dzieciece-masazyki/
https://loogomowa.pl/dzieciece-masazyki/


placek równy był. Cicho… cicho… placek rośnie (nakrywamy dziecko 

rękoma lub całym ciałem) w ciepłym piecu u babuni. A gdy będzie 

upieczony(głaszczemy dziecko po plecach) każdy brzuch zadowolony. 

 

 

 

 


