
Temat tygodnia:  WIELKANOC 

Cele ogólne:  

Wzmacnianie więzi  rodzinnych, zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z 

Wielkanocą, poznanie tradycji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, wypowiedzi na temat 

świątecznych potraw – praca z obrazkiem, kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się 

przy stole. 

Wiersze do słuchania: 

Przed Wielkanocą - Dominika Niemiec 
Pomogę mamie upiec makowca i babkę. 
Na babkę, wiem to na pewno, zawsze babcia ma 
chrapkę. 
Ale najpierw trzeba święconkę przygotowad. 
Może tym razem czekoladowe jajka tam 
schowad? 
Babcia jak co roku tłumaczy: „Do koszyka pisanki 
wędrują, 
zobaczysz, wnusiu, na śniadanie na pewno ci 
posmakują”. 
Dziadek z tatą też dzielnie mamie pomagają, 
od samego rana dom cały sprzątają. 
Fajnie jest byd razem, szykowad wszystko na 
święta, 
pomagad sobie, kochad bliskich, o wielkanocnych 
zwyczajach pamiętad. 
 
Wielkanocny koszyczek - Zbigniew Domitroca 
W małym koszyczku 
dużo jedzenia, 
które niesiemy 
do poświęcenia: 
chleb i wędlina, 
kilka pisanek 
oraz cukrowy mały baranek. 
Drożdżowa babka, 
sól i ser biały, 
i już jest pełny 
koszyczek mały... 
 

Na wielkanocnym stole- Katarzyna Kuzior-
Wierzbowska 
Stoją na stole baby lukrowane, 

a między nimi cukrowy baranek. 

Pobekuje cicho, stuka kopytkami, 

bo chciałby dosięgnąd miski z pisankami. 

Ale dwa kurczaki tej miski pilnują, 

na baranka groźnie oba popiskują. 

Więc mały baranek w inną stronę zmierza. 

Kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza 

 
 

 

 

 

Propozycje piosenki: 

"Na Wielkanoc" 



 1. Na Wielkanoc każdy zając maluje pisanki, 

a po bazie biegnie razem z cukrowym barankiem. 

 Ref.: La, la, la, la, la, la, 

z cukrowym barankiem. /x2 

 2. Ma kurczątko ze święconką pleciony koszyczek, 

a ja wszystkim moim bliskim wesołych świąt życzę! 

 Ref.: La, la, la, la, la, la, 

wesołych świąt życzę. /x2 

 

Zadania i dwiczenia do wykonania: 

1. Rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej połączone z opisem obrazka 
Baranek cukrowy 
„Ma złociste rogi, 
I kożuszek biały 
Nie biega po łące 
Bo z cukru jest cały.” 
 
Pisanki 
„Leżą w koszyczku 
Pięknie ułożone 
W kolory i wzory 
Mocno ozdobione.” 
 
Kurczaczki 
„Wykluły się z jajek, są żółciutkie całe 
Będą z nich kogutki albo kurki małe.” 
 

2. Koszyczek Wielkanocny – praca z wykorzystaniem Wyprawki str.33. Zapoznanie z pojęciem 
 „ Koszyczek Wielkanocny” 

3. Praca z Kartą Pracy str.18 – dwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według 
określonej cechy,dobierania w pary, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności 
manualnej. 

4. „Pisanki Wielkanocne” – dwiczenia w klasyfikacji i liczeniu. „Kurczaki i zające” – zabawa 
ruchowa z elementami skoku i czworakowania połączona z pracą z Kartą Pracy str. 17 – 
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej sprawności manualnej. 

5. „Malowane jaja” – praca plastyczna. Rozdanie dzieciom kontur jajek i farb. Malowanie 
farbami według własnego pomysłu. 

 

Pozdrawiam Bogusława Antoo 

Kontakt: boguslawa.anton@gmail.com 


