
TEMAT 1: „Koszyczek wielkanocny”  

1.Kartki Świąteczne. 

Wspólne oglądanie z rodzicem kartek o tematyce związanej ze świętami wielkanocnymi.                                                                                                         

                             

 

 2. Ćwiczenia oddechowe. 

Do tej zabawy będzie potrzebna wata oraz rurki do napojów. Wspólnie z dzieckiem 

dmuchamy przez rurki do napojów na kuleczki z waty tak, aby się turlały. Drodzy rodzice 

możecie zrobić wyścig kuleczek z waty, ta która pierwsza pojawi się na mecie wygrywa. 

3. Dodatkowo :wspólne zasadzenie nasion. 

Jeśli posiadacie w domu nasiona rzeżuchy i zboża, posadźcie je (rzeżuchę na nawilżonej 

wacie a zboże w ziemi). Obserwujcie codziennie zmiany. Możecie również wykorzystać 

skorupki po jajkach i zrobić rzeżuchową dekorację: 

https://origamifrog.pl/diy-wielkanocna-dekoracja-z-rzezucha/  

https://origamifrog.pl/diy-wielkanocna-dekoracja-z-rzezucha/


 

 

 

4. Wysłuchanie wiersza J. Kaczorowskiej „Wielkanoc”. 

 W wielkanocnym koszyczku, 

przystrojonym pięknie, 

kłóciły się pisanki 

o najlepsze miejsce. 

Każda chciała spoczywać 

tuż obok rzeżuchy, 

zielonej i puszystej 

jak miękkie poduchy. 

Wtem do akcji wkroczył 

cukrowy baranek, 

zjadł zieloną rzeżuchę,  

przerwał spór pisanek. 



 5. Rozmowa na temat przeczytanego wiersza przez rodzica. 

• Co robiły pisanki w koszyczku wielkanocnym?             (kłóciły się) 

• O co się kłóciły?                                                                    (każda chciała być obok rzeżuchy) 
• Jak skończył się spór?                                                        (baranek zjadł rzeżuchę) 

 

6. Zabawa  “O której pisance opowiadam?”. 

Na stoliku rodzic umieszcza kolorowe sylwety pisanek. Opisuje słowami dowolną pisankę. 

Zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniej pisanki. 

 

              

 



                        7. Zabawa ruchowa, zręcznościowa „Przenosimy jajko”. 

Piłeczka pingpongowa naśladuje jajko. Dziecko idąc z jednego miejsca do drugiego przenosi 

na łyżce jajko, starając się, żeby nie spadło z łyżki. 

 8. Ćwiczenia graficzno-ruchowe „Jajeczko”. 

Dziecko za rodzicem kreślą w powietrzu kształt dużego jajka, mówiąc przy tym rymowankę: 

 Jajeczko, jajeczko, 

będziesz pisaneczką. 

9. Zabawa „Gdzie jest pisanka?”. 

Rodzic schował w domu kilka dużych kolorowych sylwet pisanek. Dziecko odszukuje je i 

określają miejsce ich schowania (pod, nad, w, obok, za, przed). 

.Słuchanie piosenki „Hopla, hopla” 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c  

Rozmowa na temat piosenki: 

• Gdzie się wybrał zając?                                         (do kurnika) 
• Po co zając poszedł do kurnika?                         (po jajka) 
• Co zając zrobił z jajek?                                         (pisanki) 
• Gdzie zając ukrył pisanki?                                  (w ogrodzie, w trawie, wśród liści)  

10. Praca plastyczna „Pisanka”. 

Z białego papieru wycinamy pisankę. 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2019/03/7.png 

Zadaniem dziecka jest ozdobić ją według uznania z użyciem farb i oraz 

puszków/pomponików przypiętych do klamerek na pranie 

(https://i2.wp.com/panimonia.pl/wp-

content/uploads/2016/03/977caed94f19add4f12a79c06a9e4e55.jpg?w=564&ssl=1). 

  

Przyjemnej zabawy. 
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