
Co w domu? 29.03- 02.04.2021 r. 

Tematyka tygodniowa: Wkrótce Wielkanoc! 

Poniedziałek 29.03.2021 r. 

Temat: Bajeczka wielkanocna 

Propozycje zajęć: 

1. Zajęcia gimnastyczne pt. Muzyczna gimnastyka- ćwiczenia w podskokach. 

       https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

2. Wysłuchanie opowiadania Agnieszki Galicy pt. Bajeczka wielkanocna. 

Wiosenne Słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 

wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 

- Jeszcze chwilę- mruczały wierzbowe Kotki.- Daj nam jeszcze pospać. Dlaczego  

już musimy wstawać? 

A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc,  

a ja mam jeszcze tyle roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotek, Słońce powędrowało 

dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka- puk, puk! I przygrzewało mocno. 

- Stuk, stuk!- zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki 

wygramolił się malutki Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało 

czerwoną kokardką. 

- Najwyższy czas- powiedziało.- To dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko  

nie zdążyło na Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą 

trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy  

i wyciągnęło na łąkę. 

- Co się stało, co się stało?- Zajączek przecierał łapką oczy. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


- Już czas, Wielkanoc za pasem- odpowiedziało Słońce- a co to by były za święta 

bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki,  

a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo?- dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo?- popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

- Kogo? Kogo?- szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwoneczkiem 

na szyi.  

- To już święta, święta- szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc taką piosenkę: 

- W wielkanocny poranek 

dzwoni dzwonkiem Baranek, 

a Kurczątko z Zajączkiem  

podskakuje na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

robiąc miny słodkie, 

już wyjrzały z pączka,  

siedząc na gałązkach, 

kiedy będzie Wielkanoc, 

wierzbę pytają. 

3. Rozmowa na temat opowiadania. 

 Dlaczego słonko obudziło wierzbowe kotki? 

 Jakie zwierzątka potem obudziło? 

 Dlaczego słonko obudziło zajączka i baranka? 

4. Zabawa ruchowa z elementem turlania- Rozsypane pisanki. 

Dziecko delikatnie turla się po podłodze w różnych kierunek, zwracając uwagę na 

zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

 



5. Zabawa ruchowa z elementem rzutu- Czerwony parzy. 

W dwójkach (może być większa liczba osób) podajemy sobie piłkę i wymieniamy 

nazwy kolorów. Żadna z osób nie może złapać piłki, jeśli usłyszy kolor czerwony. 

Wtorek 30.03.2021 r. 

Temat: Kura, kurczęta i kurczaki 

Propozycje zajęć: 

1. Zapoznanie z piosenką Znaki wielkanocy 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

2. Rozmowa na temat piosenki. 

 Jakie znaki wielkanocy zostały wymienione w piosence? 

 Jakie oznaki znałaś/- łeś? 

 Czy piosenka się Tobie podobała? 

 

3. Zabawa dydaktyczna- Wielkanocny stół 

 

Dziecko otrzymuje wizerunki stołu i rzeczy, które będzie na nim ustawiał. Zadaniem 

dzieci będzie udekorowanie Wielkanocnego stołu zgodnie z treścią instrukcji. 

Instrukcje: 

1) Na środku stołu stoi koszyk z pisankami. 

2) Po prawej stronie koszyka stoi wazon z baziami. 

3) Z lewej strony koszyka leży babka. 

4) Obok wazonu stoi baranek. 

5) Między koszykiem a babką stoi kurczątko. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


 

 

 

 

 



  

 

4. Zabawa ruchowa Jestem kwiatem 

Dziecko znajduje się  w pozycji kucznej, głowa jest schowana, powoli podnosi  

się, rozprostowuje ręce, nogi, tułów, wyciąga ramiona w górę, przechodzi kilka 

kroków i znów wraca do pozycji kucznej. 

5. Wiosenny spacer 

 

Środa 31.03.2021 r. 

Temat: Pisanki wielkanocne 



Propozycje zajęć 

1. Wykonanie pracy plastycznej dotyczącej zwierząt domowych- propozycje  

do wyboru 

 

 

 

 

 

 



 

2. Odgadywanie zagadek wielkanocnych. 

 

 Bardzo sympatyczny symbol wielkanocny co ma długie uszy i jest bardzo 

skoczny. ZAJĄC 

 Jakie święto wiosną obchodzimy, podczas którego jajka pięknie 

zdobimy. WIELKANOC 

 Co to za koszyczek Co jedzenie skrywa przed Wielkanocą przystrojony 

do kościoła jest niesiony. ŚWIĘCONKA 

 Najpierw je pięknie zdobimy, a co kryją w środku zjeść lubimy. PISANKI 

 Żółciutki jak słoneczko symbol wielkanocny. Wyskakuje z jajeczka  

ten ptaszek radosny. KURCZACZEK 

 Cytrynowa, piaskowa bądź czekoladowa. Na stole wielkanocnym 

tradycyjnie króluje, bo wszystkim najczęściej bardzo smakuje. BABKA 

WIELKANOCNA 

 Kotki co na drzewie mieszkają i wielkanocny stół ozdabiają. BAZIE 

 Jedzeniem napełniony, pięknie przystrojony. Tuż przed Wielkanocną  

do kościoła jest niesiony. KOSZYCZEK 

 



3. Ćwiczenia poranne: 

 Ćwiczenia dużych grup mięśniowych Przedświąteczne porządki 

 Ćwiczenie nóg Po schodach 

 Czworakowanie Zajączki wielkanocne 

Czwartek 01.04.2021 r. 

Temat: Kartka wielkanocna 

Propozycje zajęć 

1. Zajęcia gimnastyczne Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami- trening fitness dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

2. Zajęcia matematyczne Koszyk i pisanki 

Przy koszyku kładziemy karteczkę z cyfrą. Następnie prosimy dziecko, żeby włożyły  
do niego tyle jajek ile wskazuje cyfra.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zabawa ruchowa Gramy w zielone 

Rodzic pyta: Grasz w zielone? Dziecko odpowiada: Gram. Rodzic pyta: Masz zielone? 

Dziecko odpowiada: Mam. Następnie biegnie do miejsca, w którym dostrzegło kolor 

zielony i zatrzymuje się przy danym przedmiocie, roślinie. 

Piątek 02.04.2021 r. 

Temat: Pisanki 

Propozycje zajęć 

1. Historyjka obrazkowa Koszyczek wielkanocny 

Spróbujcie opowiedzieć, co widzicie na obrazkach i stworzyć  z nich historyjkę 

 

 

2. Zabawa ruchowa z elementem turlania- Rozsypane pisanki. 



Dziecko delikatnie turla się po podłodze w różnych kierunek, zwracając uwagę  

na zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

3. Improwizacje ruchowe przy muzyce A. Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna-  

z wykorzystaniem pasków bibuły 

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

 

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

