
 

 
 
 
 

Temat tygodnia: „WIELKANOC” 

Realizowane 

obszary 

podstawy 

programowej 

 

TEMAT 

DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI 

 

Cele ogólne 

Przewidywane osiągnięcia 

dzieci 

I.6 

III.5 

I.7 

IV.8 

I.8 

 

 

I.5 

 

IV.2 

IV.5 

Przygotowania 

do świąt. 

 

6.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

„Wielkanoc” - wprowadzenie wiersza Doroty Kossakowskiej. 

Zapoznanie dzieci z treścią wiersza, potrawami wielkanocnymi. 

 

Na stole wielkanocnym jest bardzo kolorowo. 

Kolorowo i smacznie i oczywiście zdrowo. 

Mama upiekła mazurki, ciocia babkę zrobiła 

A Hania ze swą siostrą baranka postawiła. 

Baranek z cukru stoi pośród owsa młodego 

Na stole się znalazło coś jeszcze bardzo pięknego. 

Pisanki kolorowe zrobione przez rodzinę, 

Mama, tata i babcia robili je przez godzinę. 

- kształtowanie 

umiejętności 

wyodrębniania 

przedmiotów 

charakterystycznych dla 

świąt wielkanocnych, 

składania życzeń 

najbliższym 

-wzmacnianie mięśni 

ramion, tułowia i nóg 

- rozumienie i 

-utrwalenie nazw i 

wyglądu przedmiotów 

związanych ze świętami 

Wielkanocnymi, wdrażanie 

do estetycznego wykonania 

prac 

-jest zręczne i zwinne 

-chętnie uczestniczy w zabawie 

porannej 

-zna tradycje tych świąt 

-mówi życzenia świąteczne 

-jest spostrzegawcze 

-jest sprawne ruchowo 

-samodzielnie wykonuje pocztówkę 

 

-potrafi współzawodniczyć 

-potrafi zredagować życzenia 



 

I.8 

I.5 

 

 

I.6 

II.11 

I.2 

 

IV.8 

I.5 

 

IV.2 

II.9 

II.2 

I.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala i siostra Hania też dzielnie pomagały. 

Przygotowane pisanki w koszyczku układały. 

Siedzi na nich kurczaczek, wygląda jak żółta kulka. 

Jak promień słońca ciepłego, który się zakradł z podwórka. 

Za chwilę mama przyniesie żurek z kiełbasą, sałatki, 

Oraz roladę z szynki - ulubioną potrawę Beatki. 

Wszyscy podzielą się święconką i złożą sobie życzenia. 

Tradycja wielkanocna od wielu lat się nie zmienia. 

 

 

- Powiedzcie, jak powinien wyglądać świąteczny stół? 

- Co możemy zrobić, aby u nas w domu podczas świąt było 

wyjątkowo i pięknie? 

Karta pracy str.41 Przygotowania do świąt 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem piłki – Przybory: 

piłki tenisowe/ gumowe, łyżka. Bieg slalomem z łyżką w dłoni 

pomiędzy butelkami/kręglami. 

- zwrócenie uwagi na to, iż 

uzyskany wynik zależy od 

starań wszystkich 

członków zespołu - 

zwrócenie uwagi na 

poprawność wypowiedzi 

pod względem 

gramatycznym 

- budzenie radości z 

kontaktu telefonicznego z 

wychowawcą 

-sprawia radość innym poprzez 

złożenie życzeń 

- bawi się zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami i własnym 

wyborem 



I.7 

III.1 

 

 

„Pocztówka wielkanocna” – praca z papieru; kształcenie inwencji 

twórczej, pomysłowości. kształtowanie zmysłu równowagi. 

Wielkanocne życzenia” – redagowanie życzeń; zachęcenie dzieci 

do składania życzeń swoim bliskim, sprawiania im radości. 

 

 

Losowanie dwóch przedszkolaków, do których wychowawcy 

zadzwonią na krótką rozmowę o ich samopoczuciu. 

I.6 

IV.8 

I.9 

I.7 

IV.8 

 

IV.5 

 

 

 

Na 

wielkanocnym 

stole. 

 

7.04.2020 

 

 

„Na świątecznym stole” 

Poznanie sposobów dekorowania stołu na Święta Wielkanocne; 

Słuchanie wiersza Doroty Kossakowskiej pt.: „Wielkanoc: 

 

Na stole wielkanocnym jest bardzo kolorowo. 

Kolorowo i smacznie i oczywiście zdrowo. 

Mama upiekła mazurki, ciocia babkę zrobiła 

A Hania ze swą siostrą baranka postawiła. 

- zwrócenie uwagi na 

używanie zwrotów 

grzecznościowych 

- ćwiczenie 

spostrzegawczości 

-zapoznanie z 

wielkanocnymi zadaniami -

uświadomienie dzieciom, 

iż stworzenie miłej i ciepłej 

atmosfery podczas świąt 

nadaje im szczególnego 

znaczenia oraz buduje i 

zacieśnia więzy rodzinne - 

budzenie radości z 

-potrafi się skoncentrować 

-wie jak należy udekorować stół 

wielkanocny 

-słucha wiersza o świętach 

wielkanocnych 

-wykonuje zadania plastyczne 

-odczuwa rodzinną atmosferę 

-tworzy dłuższe wypowiedzi 

-jest spostrzegawcze 



I.5 

 

IV.5 

IV.20 

IV.2 

IV.8 

IV.2 

I.7 

 

I.4 

I.2 

 

IV.2 

 

IV.2 

I.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baranek z cukru stoi pośród owsa młodego 

Na stole się znalazło coś jeszcze bardzo pięknego. 

Pisanki kolorowe zrobione przez rodzinę, 

Mama, tata i babcia robili je przez godzinę. 

Ala i siostra Hania też dzielnie pomagały. 

Przygotowane pisanki w koszyczku układały. 

Siedzi na nich kurczaczek, wygląda jak żółta kulka. 

Jak promień słońca ciepłego, który się zakradł z podwórka. 

Za chwilę mama przyniesie żurek z kiełbasą, sałatki, 

Oraz roladę z szynki - ulubioną potrawę Beatki. 

Wszyscy podzielą się święconką i złożą sobie życzenia. 

Tradycja wielkanocna od wielu lat się nie zmienia. 

 

- Powiedzcie, jak powinien wyglądać świąteczny stół? 

- Co możemy zrobić, aby u nas w domu podczas świąt było 

wyjątkowo i pięknie? 

kontaktu telefonicznego z 

wychowawcą   

 



I.6 

I.7 

 

Improwizacje muzyczno - ruchowe do utworu pt: „Taniec 

kurcząt w skorupkach” Modesta 

Musorgskiego 

 

Praca plastyczna: wykonanie baranka z masy solnej/ króliczka 

wielkanocnego / pisanek. 

 

„Dmuchamy balony” – ćwiczenia oddechowe; zwiększenie 

pojemności płuc, przygotowanie pomocy do zabawy ruchowej. 

 

Losowanie dwóch przedszkolaków, do których wychowawcy 

zadzwonią na krótką rozmowę o ich samopoczuciu. 

I.6 

III.4 

IV.5 

IV.2 

IV.5 

 

Wielkanocne 

rachunki. 

8.04.2020 

Zabawa „Zgadnij, o kogo chodzi.” ; kształcenie umiejętności 

rozpoznawania koleżanek i kolegów z grupy po 

charakterystycznych cechach wyglądu zewnętrznego. 

 

Recytacja wiersza Doroty Kossakowskiej pt.: „Wielkanoc”; 

utrwalenie wiersza. 

Karta pracy str. 44 Wielkanocne rachunki 

- zachęcenie do recytacji 

indywidualnej, zwrócenie 

uwagi na prawidłowy 

oddech 

- rozwijanie wyobraźni 

muzycznej i wyzwalanie 

chęci wyrażenia uczuć i 

myśli za pomocą ruchu 

-jest kulturalne wobec innych 

-rozpoznaje koleżanki i kolegów po 

dotyku 

-z uwaga słucha wiersza 

-wypowiada się nt. treści wiersza 

-bierze aktywny udział w zabawie 

ruchowo- muzycznej 



I.5 

 

IV.1 

IV.7 

IV.2 

IV.15 

IV.12 

IV.2 

I.6 

III.5 

 

I.4 

II.11 

 

IV.8 

I.7 

 

„Taniec kurcząt w skorupkach”-improwizacje taneczne do 

utworu Modesta Musorgskiego. Zapoznanie dzieci z utworem 

muzyki poważnej. 

 

„Wielkanocne rachunki” – zabawa matematyczna. Poznanie 

możliwości liczenia na zbiorach zastępczych. kształtowanie 

umiejętności liczenia w zakresie 9, dodawania i odejmowania. 

 

„Wielkanocny obrus” – stemplowanie; doskonalenie umiejętności 

stemplowania wykonania stempli z ziemniaka, inwencji twórczej. 

 

„Jak gęsie Jajo wędrowało” – przedstawienie w wykonaniu 

dzieci; rozwijanie inwencji twórczej i fantazji w toku zabaw w 

teatr, nabywanie umiejętności czystej poprawnej wymowy, 

właściwej modulacji i siły głosu. 

 

Zabawy i gry stolikowe: „Domino”, „Chińczyk”, „Warcaby”, 

„Wyszywanki bez igły”, układanie puzzli; kształcenie 

umiejętności przeliczania w zakresie 6, łączenia poszczególnych 

elementów w logiczną całość. 

 

-zaspokajanie potrzeb 

ekspresji twórczej i 

odtwórczej 

- posługiwanie się 

pojęciami: o jeden więcej, 

o jeden mniej 

-wyzwalanie 

wszechstronnej aktywności 

dzieci. 

- utrwalenie 

charakterystycznych cech 

Świąt Wielkanocnych 

- wzmacnianie 

pozytywnego obrazu 

samego siebie, 

odpowiedzialności za efekt 

końcowy 

- kształtowanie odporności 

emocjonalnej 

i zdolności do wysiłku 

emocjonalnego 

- budzenie radości z 

kontaktu telefonicznego z 

wychowawcą 

-improwizuje ruchowo utwór 

„Taniec kurcząt” 

-przelicza elementy w zbiorach 

-dokonuje działań matematycznych 

dodawania i odejmowania -

stempluje określone wzory 

-chętnie uczestniczy w zabawie 

teatralnej 

-jest śmiałe i odważnie odgrywa 

role 

-głosi swoje role odpowiednio 

modulując głos 

-przelicza w zakresie 6 

-łączy elementy w logiczna całość 

-bawi się zgodnie z 

zainteresowaniami 



IV.1 

IV.2 

IV.5 

III.5 

I.6 

I.7 

III.5 

Losowanie dwóch przedszkolaków, do których wychowawcy 

zadzwonią na krótką rozmowę o ich samopoczuciu. 

I.6 

III.5 

IV.6 

IV.7 

I.5 

 

IV.2 

IV.18 

III.8 

I.5 

„Zasiali górale 

owies” 

9.04.2020 

 

 

 

 

„Zboża występujące w Polsce” – zakładanie hodowli owsa. 

Zapoznanie z etapami sadzenia owsa. Uświadomienie dzieciom, co 

jest potrzebne do wzrostu roślin. 

Karta pracy str. 43 Wielkanocny koszyczek 

Słuchanie fragmentu bajki pt.: O kurce Złotopiórce i kogutku 

Szałaputku” E.Szelburg– Zarembiny. 

Za siedmioma łąkami, za siedmioma polami był sobie dziad i 

baba. Dziad miał kogutka 

Szałaputka, a baba miała kurkę Złotopiórkę. 

Kogutek Szałaputek co rano piał ku–ku–ry–ku! A kurka 

Złotopiórka co rano znosiła śliczne, 

duże, białe jajko. 

- kształcenie umiejętności 

rozróżniania i nazywania 

zbóż 

- zwrócenie uwagi na to, iż 

nie należy być skąpym i 

łakomym, należy dzielić 

się z innymi a posiłki 

spożywać powoli 

dokładnie żując pokarm- 

kształcenie inwencji 

twórczej dziecka, 

pomysłowości - wyrabianie 

umiejętności wyrazistego 

mówienia, budzenie 

odwagi i śmiałości podczas 

występów przed grupą, 

wykorzystanie sylwet 

wykonanych przez dzieci 

-rozpoznaje i nazywa przedstawione 

zboża 

-wspólnie z innymi wykonuje prace 

podczas założenia holowi owsa -

słucha z uwaga treści opowiadania 

-zna i używa zwrotów 

grzecznościowych 

-odróżnia dobro od zła 



I.8 

 

 

I.6 

III.5 

 

 

IV.3 

III.8 

III.5 

IV.8 

I.7 

IV.1 

III.4 

 

I.6 

Wieczorem kogutek Szałaputek i Kurka Złotopiórka chodzili 

razem na spacer. 

Spacerowali sobie drogą, noga za nogą... 

Czasem szli łąką albo lasem. A raz poszli w pole. 

Na polu kogutek Szałaputek i kurka Złotopiórka znaleźli 

kłosek pszenicy. 

— Ku–ku–ry–ku! — mówi kogutek Szałaputek. — Najemy 

się porządnie pszenicznych ziarnek. 

— Ko–ko–ko! — mówi kurka Złotopiórka. — Zanieśmy te 

ziarnka do domu. Dziad zmiele 

je na pszenną mąkę, a baba z tej mąki upiecze pszenną bułkę. 

— Ki–ki–ry–ku! — krzyknął skąpy i łakomy kogutek. — Nie 

nośmy nic dziadowi i babie 

Sami zjedzmy! 

I zaczął łapczywie dziobaċ ziarnka. 

Widzi to kurka Złotopiórka i przestrzega kogutka Szałaputka: 

— Uważnie łykaj. 

Bo kogutek Szałaputek łyk–łyk! po dwa ziarnka na jeden raz 

łyka. 

- budzenie radości z 

kontaktu telefonicznego z 

wychowawcą 



II.6 — Po jednym ziarnku łykaj, po jednym! — przestrzega mądra 

kurka Złotopiórka. 

A kogutek Szałaputek nie słucha — po dwa łyka. 

— Po jednym! — krzyczy kurka. 

Po dwa łyka kogutek. 

— Po jednym! — kurka prosi. 

Kogutek swoje. 

Łyk–głdyk! — zakrztusił się. 

Masz ci los! 

Upadł kogutek Szałaputek jak długi. Upadł koło drogi, 

zamknął oczy, podkurczył nogi. Ani 

tchnie. 

Niewiele myśląc biegnie kurka Złotopiórka do morza po 

ratunek. 

— — O mój Boże! Morze, morze, daj wody! 

— Komu wody? 

— Kogucikowi Szałaputkowi, bo kogutek Szałaputek jak 

nieżywy, wpadł w pokrzywy, ani 



tchnie! 

Morze dało wody kogucikowi Szałaputkowi. 

Kogutek Szałaputek napił się. Łyk-głdyk! przełknął dwa 

ziarnka, co mu w gardle uwięzły, 

i zdrów, żywy wyskoczył z pokrzywy. 

— Ku–ku–ry–ku! — zapiał kogutek Szałaputek dobrej kurce 

Złotopiórce. 

— Ki–ki–ry–ku! — zapiał dziadowi i babie. 

— Na zdrowie! — odpowiedzieli mu dziad, baba i kurka 

Złotopiórka. 

 

Rozmowa na temat bajki: 

- Kto żył za siedmioma łąkami i za siedmioma polami? 

- Co miał dziad i baba? 

- Jak kogutek Szałaputek wraz kurką Złotopiórka spędzali 

wolny czas? 

- Co znaleźli na polu? 



- Co postanowił zrobić z ziarnami pszenicy kogutek 

Szałaputek, a co kurka Złotopiórka? 

- Co przydarzyło się kogutkowi Szałaputkowi podczas 

jedzenia? 

- Kto pomógł kogucikowi? 

- Czy należy tak postępować jak kogutek Szałaputek i 

dlaczego? 

 

„Kogutek Szałaputek i kurka Złotopiórka” – rysowanie 

kredkami, przygotowanie sylwet do odgrywania scenek 

dramowych. 

„Mały teatrzyk” - scenki dramowe z użyciem słów: proszę, 

przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia; ukazanie dobrych 

i złych wzorców postępowania. 

 

Losowanie dwóch przedszkolaków, do których wychowawcy 

zadzwonią na krótką rozmowę o ich samopoczuciu. 

I.6 

III.5 

IV.8 

IV.1 

Pisanki, 

kraszanki, 

jajka 

malowane. 

10.04.2020 

„Pisanka” – ćwiczenie z książki „Pięciolatek – Razem poznajemy 

świat” cz.3, s.42; doskonalenie umiejętności zapełniania konturu 

według własnej inwencji twórczej. 

Masażyk relaksacyjny „Sen kurki”- doskonalenie zmysłu dotyku i 

słuchu. 

- zwrócenie uwagi na 

prawidłowe trzymanie 

kredki 

- zmniejszanie 

nadwrażliwości dotykowej 

-prawidłowo posługuje się 

przyborami do rysowania 

-zna zwyczaje wielkanocne -jest 

spostrzegawcze - zna treść piosenki 

”Zasiali górale…” 



 

I.5 

 

IV.2 

III.5 

III.7 

IV.7 

I.9 

 

II.11 

I.4 

 

IV.2 

IV.5 

IV.8 

I.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pisanki, kraszanki” - wypowiedzi dzieci na podstawie serii 

obrazków. Zapoznanie z symboliką Świąt Wielkanocnych, z 

różnymi sposobami zdobienia jajek dawniej i dziś. 

 

„Wielkanocne jajka” – kończenie zdań’; utrwalenie nazw i 

sposobu wykonania jajek wielkanocnych. 

Słuchanie piosenki „Zasiali górale”. 

Recytacja wiersza „Wielkanoc” Doroty Kossakowskiej; utrwalenie 

wiersza, zwrócenie uwagi na prawidłowy oddech podczas recytacji. 

 

 

Losowanie dwóch przedszkolaków, do których wychowawcy 

zadzwonią na krótką rozmowę o ich samopoczuciu. 

ciała, redukowanie 

napięcia mięśniowego 

- kształcenie wypowiedzi 

wielozdaniowych 

związanych z ilustracjami 

- zachęcenie do 

wypowiadania się na 

określony temat 

- wdrażanie do 

estetycznego wykonania 

pracy 

- budzenie radości z 

kontaktu telefonicznego z 

wychowawcą 

-tańczy i śpiewa do muzyki 

-zna sposób malowania jajek 

-śpiewa piosnkę 

-recytuje wiersz o Wielkanocy 



IV.7 

IV.5 

I.6 

III.1 

III.5 
 


