
 

 

Tydzień 01.-03.04.2020r. 

Temat: Zwierzątka wielkanocne 

 

Cel główny: 

- rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez zapoznanie dzieci ze zwierzętami kojarzącymi się ze 

Świętami Wielkanocnymi 

Cele szczegółowe: 

-kształtowanie spostrzegawczości 

- rozwijanie motoryki małej 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 

Temat zajęć: Przykładowe formy realizacji: Załączniki 

1. Spotkanie z 

zającem. 

2. Malutki 

baranek. 

3. Kurczaczek. 

1. Zabawa paluszkowa „Zające”.  

Rodzic czyta treść zabawy oraz 

ruchem ją ilustruje. Zachęca 

dziecko do powtarzania ruchów 

rodzica. 

2. Zabawa ruchowa „Skaczący 

zajączek”. 

Rodzic włącza piosenkę w 

internecie „Hopla, hopla”. Dziecko 

wraz z rodzicem skacze jak 

zajączki. 

3. Zabawa dydaktyczna „Gdzie jest 

marchewka dla zajączka?”. 

Rodzic chowa w pokoju 

marchewki (np. kładzie pod 

poduszkę, na podłodze, wkłada 

do pudełka). Zadaniem dziecka 

jest znalezienie marchewek. 

Załącznik nr 1   

Zajączki 

Tutaj są zajączka uszy, (podnosimy do 

góry palec wskazujący i środkowy) 

a tu jego nos. (kładziemy kciuk na 

zgiętych 4 i 5 palcu) 

Tak zajączek kica, (zginamy i prostujemy 

kilka razy rękę w nadgarstku.) 

tak ze strachu drży. (potrząsamy dłonią) 

Tak zajączek się przytula, (przytulamy 

rękę do brody, głaszczemy palcami 

policzek) 

i swe uszka stula, (zginamy palec 

wskazujący i środkowy) 

kiedy idzie spać. (kładziemy jedną dłoń 

w drugą) 

 

1. Zabawa z el. klasyfikowania „Duży i 

mały baranek”. 

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje 

baranka, omawia jego wygląd. 

Następnie pokazuje dużego i 

małego baranka. Zadaniem 

dziecka jest wskazywanie dużego 

lub małego zwierzątka. 

2. Praca plastyczna „Baranek”. 

Dziecko próbuje wykleić 

kolorowankę przedstawiającą 

baranka płatkami 

kosmetycznymi/watą. 

3. Zabawa ruchowa „Chodzi 

baranek”. 

Dziecko wraz z rodzicem (po jego 

prezentacji) naśladuje chodzenie 

baranka poprzez czworakowanie 

po podłodze. 

Załącznik nr 2 (na dole strony) 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

1. Zabawa ortofoniczna „Co słychać 

w kurniku?”. 

Rodzic pokazuje dziecku obrazki 

przedstawiające kurę oraz 

Załącznik nr 4 



kurczaczka i zachęca do 

naśladowania ich odgłosów( kura- 

ko, ko, ko, pisklę- pi, pi, pi). Dziecko 

próbuje wskazać, na którym 

obrazku jest kura, a na którym 

kurczaczek. 

2. Zabawa muzyczno-ruchowa 

„Wyszły w pole kurki trzy”. 

 Rodzice wraz z dzieckiem chodzą 

po pokoju i naśladują ruch 

skrzydełek, przy piosence pt. „Kurki 

trzy” włączonej przez rodzica. 

3. Zabawa orientacyjno-ruchowa 

„Gdzie się schował kurczaczek?”. 

Dziecko (kurczaczek) próbuje się 

schować w dowolnym miejscu w 

domu, a rodzic szuka swojego 

kurczaczka, naśladując odgłosy 

kury( ko ,ko, ko). 

 

 

 

Tydzień 06.04-10.04.2020r. 

Temat: Tradycje Wielkanocne 

 

Cel główny: 

- zapoznanie ze zwyczajami wielkanocnymi 

Cele szczegółowe: 

- wzmacnianie relacji dziecka z rodzicem 

- wzbogacanie słownictwa poprzez literaturę dziecięcą 

- rozwijanie zdolności manualnych 

- kształtowanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie zmysłu dotyku, wzroku, węchu, słuchu. 

 

Temat zajęć: Przykładowe formy realizacji: Załączniki 

1. Wielkanocn

e zwyczaje. 

2. Koszyczek 

wielkanocn

y. 

3. Pisanki. 

4. Bazie. 

5. Rzeżucha. 

 

1. Zabawa dydaktyczna "Co to jest?”. 

Rodzic pokazuje dziecku symbole 

świąteczne: pisanki, koszyczek 

wielkanocny i palemkę. Rodzic wraz z 

dzieckiem oglądając przedmioty 

opowiada o nich i prowadzi krótką 

pogadankę. 

2. Zabawa dydaktyczna “Gdzie jest taki 

sam..?”. 

Rodzic pokazuje dziecku obrazki 

przedstawiające symbole świąteczne. 

Następnie rozkłada pary takich samych 

obrazków przed dzieckiem 

(pomieszane) Zadaniem dziecka jest 

odnalezienie drugiego takiego samego 

obrazka pasującego do pierwszego. 

3. Zabawa muzyczno-ruchowa 

„Wielkanocna piosenka”. 

Rodzic włącza piosenkę w internecie pt. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 



„Wielkanocna piosenka”. Dziecko 

próbuje chodzić w rytm piosenki 

trzymając w ręce koszyczek. 

 

 

1. Zabawa dydaktyczna „Koszyk 

wielkanocny”– rodzic prezentuje 

dziecku koszyk wielkanocny, omawia 

produkty, jakie powinny się w nim 

znajdować, tłumaczy co symbolizują. 

Maluchy je oglądają, dotykają, 

wąchają. Następnie czytając wiersz, 

wkłada wraz z dzieckiem produkty do 

koszyka. 

2. Praca plastyczna „Koszyczek”. 

Dziecko koloruje kredkami kolorowankę 

przedstawiającą koszyczek 

wielkanocny. 

3. Zabawa dydaktyczna „Co włożysz do 

koszyka?” 

Rodzic rozkłada na stole przedmioty, 

które powinny znaleźć się w koszyku 

wielkanocnym i takie, które być tam nie 

powinny (np. chleb, klocek, kredka, 

cukrowy baranek itp.). Zadaniem 

dziecka jest wybranie odpowiednich 

przedmiotów i włożenie ich do koszyka. 

Załącznik nr 6  

„Wielkanocny koszyczek”  

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... 

 

Załącznik nr 7 

1. Zabawa dydaktyczna „Kolorowe jajka”. 

Zadaniem rodzica jest wycięcie                           

z kolorowego papieru po dwa takie 

same jajka (dwa czerwone, dwa 

niebieskie itp.) Następnie rodzic 

rozkłada po jednym z pary na 

podłodze i prosi dziecko                                

o dopasowanie drugiego o takim 

samym kolorze. 

2. Praca plastyczna „Pisanka”. 

 Zadaniem rodzica jest narysowanie 

dużego jajka na kartce i przygotowanie 

różnych elementów do przyklejenia. 

Może to być: plastelina, ryż, kolorowy 

papier, kawałki wstążki, gazety. Dziecko 

z pomocą rodzica może w dowolny 

sposób wykleić pisankę dostępnymi 

materiałami. 

3. Zabawa „Toczenie pisanki”. 

Rodzic nakleja na podłogę taśmę 

klejącą, tworząc w ten sposób linię. 

Dziecko próbuje toczyć pisankę po 

wyznaczonej linii. 

 

1. Zabawa „Rysowanie bazi”. 

Rodzic wsypuje na tackę kaszkę 

manną. Dziecko próbuje „rysować” 

palcem bazie na kaszce mannej. 

2. Praca plastyczna „Bazie”. 

Dziecko próbuje wyklejać plasteliną 

Załącznik nr 8 

 

 

 

Załącznik nr 9 

„Bazie" 



szablon bazi.  

3. Czytanie wiersza pt. ”Bazie”. 

Dziecko stara się skupić swoją uwagę 

na treści czytanego przez rodzica 

wiersza. 

Wierzbowe gałązki 

powiązane w wiązki. 

W koszyku z wikliny 

już o wiośnie szepczą. 

Choć jeszcze w powietrzu 

skrawek chmury siny. 

 

Kupię sobie wiązkę 

lub tylko gałązkę 

I do wody wstawię. 

Szare kotki potem 

będą żółtozłote, 

puchate. 

1. Zabawa muzyczna „Rzeżucha w 

butelce”. Do plastikowej butelki dziecko 

i rodzic wrzucają ziarenka rzeżuchy, aby 

utworzyć grzechotkę. Następnie 

dziecko gra na grzechotce słuchając 

przy tym piosenki związanej z 

Wielkanocą. 

2. Zabawa manipulacyjna „Przesypujemy 

rzeżuchę”. 

Dziecko próbuje przesypać rzeżuchę z                   

pojemnika do pojemnika lub robić to za 

pomocą łyżeczki.  

3. Zabawa dydaktyczna „Siejemy 

rzeżuchę”. 

Dziecko wraz z rodzicem próbuje 

włożyć watę do pojemnika, wysypać 

na niej ziarenka rzeżuchy i podlać 

wodą. 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

Załącznik nr 4 

 

 

 

 

  



 
 

Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 7 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 8 

 


