
Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla grupy Biedronek

 na tydzień (6 – 10 kwietnia)

Temat tygodnia: „Wielkanoc”

Cele ogólne:

 zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych 

 budzenie zainteresowania tradycjami ze swojego regionu (np. palmy 
wielkanocne), 

 kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat wiersza

 zapoznanie z produktami wkładanymi do wielkanocnego koszyczka

 zapoznanie z pojęciami: pisanki, kraszanki, poprzez oglądanie zbioru lub 
ilustracji ozdobionych jaj (okazy naturalne, wydmuszki, drewniane, 
papierowe itp.),

  rozwijanie umiejętności plastycznych 

  nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy,

 kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania określeń: więcej, 
mniej, tyle samo

 rozwijanie zainteresowań hodowlą roślinek 

 rozwijanie wyobraźni plastycznej

 zachęcanie do wypowiadania się nt.  treści wiersza 

 utrwalenie kolorów

Działania dzieci:

1. Odszukaj ukryte jajko – zabawa dydaktyczna. Wyszukiwanie 
pochowanych jajek w domu, nazywanie miejsca położenia jajka (na, pod, 
za, obok, przed).

2. Rozmowa na temat świąt:



- Jakie święta się zbliżają?

- z czym kojarzą się wam Święta Wielkanocne?

3. „Święta Wielkanocne” – słuchanie wiersza Anny Bayer.

Na jarmarku palmy, dzbanki malowane,

czerwone korale, kosze wyplatane

i kraszone jajka, drewniane koguty,

słonko jest zmęczone, dzionek ten za krótki.

Święta Wielkanocne, wesoło gra muzyka.

Co widziało słonko jeśli chcesz, zapytaj.

Co widziało słonko na wysokim niebie,

 jeśli je zapytasz może odpowiedzieć.

Zapowiedzi z dachu, wyścigi furmanek,

zabawa w zbijaka, mokre oblewanie.

Śmieją się chłopaki, śpiewają dziewczyny,

chodzimy po dyngusie, Wielkanoc święcimy.

Wyjaśnienie nieznanych pojęć dzieciom: drewniane koguty, wyścigi 
furmanek, zabawa w zbijaka.

4. Zwyczaje i tradycje świąteczne – wyjaśnienie dzieciom.

• Palmowa niedziela,

• Malowanie jajek,



• Wypiek ciast (baba wielkanocna, mazurek),

• Przygotowanie i święcenie koszyczka wielkanocnego,

• Świąteczne śniadanie,

• Śmigus – dyngus.

5. Świąteczne porządki – zabawa ruchowa. Dzieci naśladują ścieranie 
kurzu z szafek, które są nisko, wysoko, odkurzanie dywanu, zmywanie

podłogi.

6. Zakładamy hodowlę owsa i rzeżuchy – wspólne sadzenie owsa i sianie 
rzeżuchy połączone z rozmową na temat: Co jest potrzebne roślinom, aby 
mogły rosnąć?

7. Pisanka – kolorowanie pisanki wg własnego pomysłu.
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 Pisanka – praca plastyczna – ozdabianie konturu jajka w dowolny 
sposób lub wykonanie pracy przestrzennej według własnego pomysłu.

8. „Pisanki” – słuchanie wiersza Anny Bayer

Leżą jajka na stoliku, kogut pieje kuku ryku, kuku ryku,

moje jaja, mazać jajek nie pozwalam!

Z takich jaj mazanych w ciapki

mogą się wykluwać kaczki, wróble gęsi i łabędzie,

lecz kurczaków z nich nie będzie.

Kogut wścieka się i złości, już pazury swoje ostrzy,



dziób otwiera bardzo groźnie,

chyba zaraz kogoś dziobnie.

Hej, kogucie nastroszony!

To nie jajka twojej żony!

Twoje smacznie śpią w kurniku, to pisanki, mój złośniku.

Rozmowa na temat wiersza:

- Kto znosi jajka? /kury, kaczki, gęsie/

- Kto wykluwa się z jajek?/pisklęta/

- Jak nazywają się dzieci kur – kurczaki, gęsi – gęsięta, kaczek – kaczę

9. Pisanki, kraszanki - łączenie w pary takich samych pisanek. Karta pracy 
str. 10

10. Wyścigi z pisanką na łyżce  – zabawa ruchowa. 

11. Koszyczek wielkanocny – zabawa dydaktyczna, wkładanie do koszyczka
produktów do święcenia.

12. Świąteczny obrus – stemplowanie. Nauczyciel przygotowuje stemple np.
z ziemniaka, na których wycina wzorki – pisanki oraz kwiatki, można 
również użyć klocków o różnych kształtach. Dzieci ozdabiają kartkę 
stemplami, które maczają w farbie tworząc obrus.

13. Zabawa matematyczna - w koszyczku znajduje się kilka papierowych 
kolorowych jajek (wcześniej przygotowanych z dzieckiem) 

np.: 1 koloru niebieskiego, 3 koloru żółtego, 5 koloru zielonego, 
wszystkie jajka są  razem pomieszane. Zadaniem dziecka jest ułożyć jajka



w  zbiory według kolorów, następnie układa jajka tak aby jajka były jedno
pod drugim (w pierwszym szeregu niebieskie, pod spodem żółte i niżej 
jajka zielone) – dziecko określa, których jajek jest więcej, mniej, tyle 
samo.

14. Zajączki lub kurczaczki wielkanocne – wykonanie pracy przestrzennej 
dowolną techniką.


