
Temat tygodnia: Wielkanocne zwyczaje 

Dzień dobry!:) 

1.Dziś zaczniemy nasze zajęcia od porządków. Świąteczne sprzątanie to dobry pretekst do zachęcenia 
naszych przedszkolaków do  pomocy w domowych obowiązkach. Milej oczywiście się będzie nam 
sprzątać przy piosence 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

2. „Gimnastyka Smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych – dziecko wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne zgodnie z poleceniem rodzica: 

1. „Zając wyskakuje z kotlinki” – zabawa bieżna – dziecko biega po dywanie, na sygnał rodzica, 
np. klaśnięcie, kuca i wykonuje wyskok. Zabawa trwa ok. 2 minut. 

2. „Zając się rozgrzewa” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych – dziecko  stoi na środku 
dywanu  i naśladują ćwiczenia, które prezentuje rodzic, np. krążenia ramion w przód i do tyłu, 
skręty tułowia, krążenia bioder, skłony. 

3. „Zajęcze przepychanki” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych – dzieci siada z rodzicem, 
opierając się o siebie plecami z nogami ugiętymi w kolanach i stopami postawionymi na 
podłożu. Na umówiony sygnał np. klaśnięcie, jedna osoba z pary próbuje plecami przesunąć 
drugą osobę. Na kolejne klaśnięcie następuje zamiana.  

4.  „Wyścig z piłką” – zabawa bieżna – rodzic wyznacza miejsce startu po jednej stronie pokoju i 
mety po drugiej stronie pokoju, np. za pomocą skakanki czy liny. Dziecko dostaje piłkę, którą 
wkładają sobie między kolana/uda. Jego zadaniem jest jak najszybciej dostać się na metę. Jeśli 
piłka mu wypadnie, muszą zatrzymać się i ponownie ją zamieścić między kolanami/udami. 
Wracają truchtem, z piłką w ręku. Rodzic liczy czas w jakim dziecko wykona zadanie.   

3. ,, Wielkanocna zgaduj zgadula’’- dziecko wysłuchuje zagadek zadanych przez rodzica i próbuje 
odgadnąć o czym jest mowa. Można również zachęcić dziecko do zadania rodzicom samodzielnie 
wymyślonej zagadki. 

Mięsny lub warzywny. 
Przeważnie brązowy, 
Na Wielkanocnym stole 
do jedzenia gotowy. (pasztet) 

Wielkanocna zupa, 
w niej kiełbaska pływa. 
Jest tam też jajeczko, 
żółte jak słoneczko. (żurek) 

Podłużna, jaśniutka, 
smaczna i pachnąca. 
Lecz nie dla bobasa, 
ta biała (kiełbasa). 

Wyrośnięta pani, 
lukrem jest polana. 
Na świątecznym stole 
pyszni się od rana. (baba wielkanocna) 



Kura je zniosła, mama przyniosła, 
ugotowała i dzieciom dała. (jajka) 

Upiecze go mama dla synka, 
upiecze go mama dla córek, 
na Wielkanocnym stole 
musi być pyszny (mazurek) 

4.,, Odważna żaba’’- zabawy z literką ,,ż’’ zapoznanie dzieci z wielką i mała literką ,,ż’’. Dołączam do 
dla Państwa tablice demonstracyjną. Poproście dzieci, aby popatrzyli na literę ż małą i wielką, 
drukowaną i pisaną, zapytajcie ich, jak wyglądają? Czym się różnią, do jakich liter są podobne. 
Fajnym sposobem jest pisanie przez dzieci na mące rozsypanej na talerzu literki ,,ż’’.  

5.Rodzic czyta dziecku tekst, a zadaniem dziecka jest wymienienie występujących wyrazów z literą 
,,ż’’.  

„Żaba i żuk” 
 

Duża żaba nad kałużą 
napotkała żuka. 

Żuk na nóżki buty włożył 
i butkami stuka. 

 
Żółte butki, żółty szalik 

i żółty kapelusz. 
Pyta żaba: 

-„Dokąd bieżysz, mój ty przyjacielu?” 
- Idę żabko na przyjęcie 

do pana bociana. 
Będzie żuraw, żółw i jeżyk. 

Chodź i ty kochana. 

6.Określenie miejsca ,,ż’’ w wyrazach, czy jest na początku, w środku, na końcu. Poproście dzieci, aby 
podzielili na sylaby ( ża-ba) oraz o spróbowanie przegłoskować ( ż-a-b-a). 

- żaba, jeż, wąż, różowy, bażant, żyrafa, żelazko, żeton, mąż, wieżowiec, żelazko, żelazo, spiżarnia, 
pasażer, pożar. 

7.,, Turniej zajączków”- zabawa na świeżym powietrzu. Wczoraj zabawa była podobna , polega na 
odszukaniu szukanie ukrytych jajek czekoladowych. Jednak tym razem to rodzic daje wskazówki 
dziecku, gdzie ma szukać jajek np. na lewo od drzewa, prosto , w prawo itd. Rozwijamy dzięki temu 
orientacje przestrzenna.  

8.Kolejne zadanie to samodzielne wykonanie palmy wielkanocnej. Przesyłam Państwu link do kilku 
propozycji. Oczywiście palmę można zrobić własnym sposobem  

http://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2018/03/palma-wielkanocna-diy.html 

https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,4419b36.html 

9.  „Bociany” – zabawa ruchowa – dziecko – „bocian” poruszają się po pokoju machając rękami – 
naśladując lot ptaków w rytmie wygrywanym przez rodzica na dowolnym instrumencie. Na przerwę w 
grze, „bocian” stają na jednej nodze najpierw przez 5 sekund, potem przez 10s, 15s i stopniowo 
wydłużając czas. 



10.Zachęcam do obejrzenia filmiku o wykluwaniu kurczaczków  

https://www.youtube.com/watch?v=eb_m4Pd_Mrc 

 

11.Przesyłam również karty pracy  

http://bystredziecko.pl/z-nauka-pisania-dla-dzieci-3-zolw/ 

ŻRÓDŁA: 

https://www.nauczycielskiezacisze.pl/ 

www.przedszkouczek.pl  

 








