
 

 

PLAN  PRACY WYCHOWAWCZO -  DYDAKTYCZNEJ  NA MIESIĄC MARZEC-KWIECIEŃ 

GRUPA II  „BIEDRONKI”  

 

Termin realizacji  od 29.03.2021r.  do 02.04.2021r. 

TEMAT KOMPLEKSOWY:  „WIELKANOC”. 

TEMAT DNIA: 

1. TRADYCJE i ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE. 

2. KOLOROWE PISANKI. 

3. ŚWIĄTECZNY KOSZYCZEK. 

4. ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ….  

5. WIELKNOCNY QUIZ. 

 

Dzień tygodnia Temat zajęć Sposoby realizacji , zadania do wykonania przez 
dziecko w domu 

Uwagi. 

Poniedziałek 
29 marca 

Tradycje i zwyczaje 
świąteczne. 

Rozwiązanie zagadek: 
1.Wielkanocna zupa, w niej kiełbaska pływa 
jest tam też jajeczko żółte jak słoneczko ( Żurek lub 
biały barszcz) 
2. Ten prawdziwy na śniadanie wychodzi na łąkę 
ten cukrowy raz do roku ozdabia święconkę ( Baranek) 

 
Zagadki 
 
 
karta pracy „Zabawy z porami 
roku” str.11 



3. Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne 
więc każde dziecko na niego czeka 
zobaczyć go jednak- wysiłki to próżne 
bo on susami - kic, kic, ucieka (Zając wielkanocny) 
4. Mały, żółty ptaszek, z jajka się wykluwa 
zamiast piór ma puszek, więc jeszcze nie fruwa. 
(Kurczaczek) 
5. Wyrośnięta pani, lukrem już polana 
na świątecznym stole, pyszni się od rana (Babka 
wielkanocna) 
Zabawa dydaktyczna pt. „Odszukaj ukryte jajko” 
Rodzic chowa pisankę a dziecko szuka. Dziecko określa 
gdzie leżała pisanka i posługuje się przyimkami: na, 
pod, za obok. 
Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami związanymi z 
Wielkanocą. 
https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pisanka 
 
 
Załącznik 1 (PDF) 
 
 
link program edukacyjny 
 

Wtorek 
30 marca  

Kolorowe pisanki. Słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej pt. „Psotne 
zajączki” 
Wielkanocny raz zajączek 
schował, zamiast dać do rącze, 
słodkie jajka i pisanki 
oraz inne niespodzianki 
Teraz dzieci ich szukają 
i w kąt każdy zaglądają. 
Bo Wielkanoc bez jajeczek 
jest jak tort, co nie ma świeczek. 
Rozmowa na temat treści wiersza: 

– Co schował zajączek? 
– Kto szuka pisanek? 
– Kiedy szukamy pisanek? 

Zabawa ruchowa z elementami liczenia pt. „Kura znosi 
jajko” 

karta pracy „Zabawy z porami 
roku” str.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY


Dziecko biega po dywanie. Na sygnał „kura” zatrzymuje 
się i rzuca kostką do gry. 
Mówi : „Kura znosi jajka. Ile zniosła? Dziecko liczy i 
podaje liczbę oczek, a następnie tyle razy mówi „ko”. 
 
Zabawa ruchowa z elementami skoku pt. „Wyścig 
zajączków”: 
Dziecko ustawia się na linii startu . Na sygnał rodzica 
skacze obunóż do linii mety. 

 
 
 
 
 
 
sznurek 

Środa 
31 marca 

Świąteczny koszyczek. Zabawa ruchowa przy wierszu Hanny Trasińskiej pt. 
„Po kamykach” 
Idą dzieci równo drogą,                     Dziecko maszeruje 
po okręgu, 
Po kamyczkach iść nie mogą,            Dziecko stoi na 
palcach. 
Po kamyczkach hop, hop, hop,          Dziecko wykonuje 
trzy podskoki obunóż. 
Do dołeczka skok.                              Dziecko wykonuje 
przysiad 
 
Pora wracać. Kto się znuży,               Dziecko maszeruje 
rytmicznie.                
Ten odpocznie po podróży. 
Dom już blisko nogi w ruch,              Dziecko biegnie na 
palcach, na słowo „Zuch” - 
Kto zwycięży- zuch!                          Zatrzymuje się w 
bezruchu. 
 
Zabawa dydaktyczna pt. „ Koszyczek”- wkładanie do 
koszyka produktów do święcenia. 
Zabawa matematyczna: 
W koszyku znajduje się kilka papierowych kolorowych 
jajek 
(wcześniej przygotowanych przez rodzica z dzieckiem) 

wiersz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koszyk „domowy”  
karta pracy- Załącznik nr 2 (PDF) 
 
 
 
 



np. 1 jajko koloru niebieskiego, 3 jajka koloru żółtego, 5 
jajek koloru zielonego, 1  jajko koloru czerwonego. 
Wszystkie jajka są razem pomieszane. Zadaniem 
dziecka jest ułożyć jajka na papierowych talerzykach 
według koloru. Dziecko określa, których jajek jest 
więcej, mniej, tyle samo. 

Czwartek 
01 kwietnia 

Święta tuż, tuż… „Kurka”- zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony 
Mojsak 
Po podwórku biega kurka – przebieranie dwoma 
palcami wzdłuż kręgosłupa dziecka, 
otrzepuje z rosy piórka – muskanie ramion dziecka, 
na robaczek dziś ma smaczek – lekkie pełzanie 
opuszkiem palca po karczku, 
Czy tu schował się robaczek?- łaskotki- świdrujemy 
palcem. 
„ Już niedługo święta”- rozmowa z dziećmi na 
podstawie doświadczeń dzieci oraz programu 
edukacyjnego. 
https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY 
  
Zabawa ruchowa pt. „Kurka i jej dziecko” . Dziecko 
trzyma się rodzica. Porusza się po mieszkaniu, tak żeby 
nie zgubić rodzica. Następie jest zmiana ról. 

masażyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link program edukacyjny 

 

Piątek 
02 kwietnia 

Wielkanocny quiz. „Powitanka” – rymowanka według Beaty 
Gawrońskiej: 
Mało nas, mało nas wszyscy wraz,- Rodzic i dziecko 
trzymają się za ręce 
Krok do przodu i krok w tył,          -  Wykonują krok w 
przód i krok, w tył, 
Żeby dzień wesoły był.                   -  Podnoszą do góry 
złączone ręce 
 
Zabawa dydaktyczna pt. „ Wielkanocny quiz”: 
Dziecko otrzymuje 2 buźki: wesołą i smutną. Rodzic 

Rymowanka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY


mówi zdania związane ze Świętami Wielkanocnymi. 
Jeśli są prawdziwe, dziecko podnosi wesołą buźkę, jeśli 
fałszywe- smutną:  

– W czasie Świąt Wielkanocnych ubieramy 
choinkę, 

– Przed świętami malujemy jajka, 
– Symbolem świąt są pisanki 
– Do wielkanocnego koszyczka wkładamy 

zabawki, 
– Wielkanoc jest zimą, 

 
Wykonanie pracy plastycznej pt. „Świąteczny obrus”- 
stemplowanie 
Rodzic z ziemniaka wycina wzorki – pisanki oraz kwiatki. 
Dziecko ozdabia kartkę stemplami, które moczy w 
farbie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stemplowanie- ziemniak, kartka 
A-4, farba plakatowa   

 

 

 

 

 

 

 


